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STRATEGIA 2035 TAUSTA-AINEISTO
Johdanto
Strategian luominen edellyttää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken – päättäjien,
kuntalaisten, kunnan henkilöstön, paikallisten yritysten ja muiden sidosryhmien kesken.
Valintojen ja linjausten rinnalla on tärkeää, että syntyy yhteinen ymmärrys mahdollisimman
laajasti kunnan poliittisessa ja ammatillisessa johdossa, toimialoilla, konserniyhteisöissä,
henkilöstön sekä asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten ja sidosryhmien keskuudessa. Yhteinen
ymmärrys synnyttää sitoutumista ja sitoutuminen strategian suuntaisia tekoja.
Tässä aineistossa esitellään lasten ja nuorten osallistamisen tuloksia. Aineistossa on mukana
strategiatyöhön liittyvät tulokset syksyltä 2021 sekä lapsille ja nuorille tehtyjen aiempien
kyselyiden tulokset syksyltä 2020 ja keväältä 2021. Kokoamalla kyselyiden tulokset yhteen
aineistoon muodostuu monipuolinen kokonaiskuva eri aihepiireistä, jotka liittyvät lasten ja
nuorten tärkeinä pitämiin asioihin ja ajatuksiin kaupungin tulevaisuudesta, lapsiystävällisyydestä,
vaikuttamisesta sekä asumisolosuhteista. Nämä eri osallistamisen tavat ovat tavoittaneet 2948
Riihimäellä asuvaa lasta ja nuorta sekä 111 eri paikkakunnilla asuvaa opiskelijaa.
Vaikuttamiskyselyn vastauksista osa on tullut perheiltä.

LAPSET JA NUORET
Unicef Lapsiystävällinen kunta
Kohderyhmä:

Lapset ja nuoret

Ajankohta:

9.-20.11.2020

Menetelmä:

Haastattelut ja kysely

Vastaajamäärä:

2024 lasta + 306 nuorta

Suunnittelu ja toteutus:

Riihimäen kaupunki

Kunnissa tehdään monia lasten hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä. UNICEFin Lapsiystävällinen
kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen
palveluissa ja kunnan hallinnossa.
Lapsiystävällisessä kunnassa jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas, jokainen lapsi saa elää
turvassa, jokainen lapsi saa harrastaa, jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen,
jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin ja jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa.
Riihimäki on ollut tammikuusta 2020 lähtien aktiivisesti mukana kehittämistyössä, joka tähtää
Lapsiystävällinen kunta -tunnustukseen. YK:n lastenjärjestö Unicef hyväksyi Riihimäen kaupungin
Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet 7.5.2021.
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Unicefin malli sisältää viisi työvaihetta, joista Riihimäki on käynyt läpi neljä. Kaupunki on muun
muassa selvittänyt lasten ja nuorten mielipiteitä kaupungin lapsiystävällisyydestä sekä tehnyt
mallin mukaisen nykytilan arvioinnin.
Mallin edellyttämän kehittämistyön tavoite on, että kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa
arvioidaan ja huomioidaan lasten oikeuksien toteutuminen sekä kaupungin toimien vaikutus
riihimäkeläisten lasten ja nuorten elämään. Tavoitteena on varmistaa, että toiminnassa ja
päätöksenteossa kuuluu lasten ja nuorten ääni.
Kaupunki ja Unicef ovat arvioineet toimenpiteiden etenemistä seurantatapaamisessa keväällä
2022. Jos työ etenee mallin kriteerien mukaan, Riihimäki voi saada Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen kahden arvioinnin jälkeen kevääseen 2023 mennessä.
LYK toimintasuunnitelmassa Riihimäki on kirjannut viisi kehittämiskohdetta:
1. Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa. Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt
ja keskeiset sidosryhmät perehdytetään lapsen oikeuksiin.
2. Yhdenvertaisuus. Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa
asemassa tai syrjinnän vaarassa olevien lasten näkökulma.
3. Lapsen etu. Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön ja sen tueksi laaditaan selkeät
ohjeistukset.
4. Oikeus elämään ja kehittymiseen. Lapset ja lapsen etu huomioidaan kunnan aikuisille
tarkoitetuissa palveluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, kun asiakkaalla on
lapsia.
5. Osallisuus. Kunnassa on säännöllisesti ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto,
oppilaskunnan hallitukset ja lapsiparlamentti, joilla on vaikutusmahdollisuuksia kunnan
toimintaan ja päätöksentekoon.

Kysely kaupungin lapsiystävällisyydestä
Lapsille ja nuorille toteutettiin kysely kaupungin lapsiystävällisyydestä ajalla 9.-20.11.2020.
Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen 1.–2. -luokalla lasten näkemyksiä
selvitettiin haastattelemalla. Lasten kyselyyn saatiin 2024 vastausta.
Perusopetuksen 3.–9. -luokalla olevat ja toisen asteen opiskelijat saivat kyselyyn linkin, jonka
kautta he vastasivat kysymyksiin itsenäisesti. Kysely voitiin opettajan harkinnan mukaan
toteuttaa aihepiiriin liittyvän oppitunnin aikana. Nuorten kyselyyn saatiin 306 vastausta.
Kyselyn perusteella kehittämiskohteeksi valittiin oikeus elämään ja kehittymiseen. Lapsille
suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten
kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

LIITE 1

Unicef lapsiystävällinen kunta aineisto ja tulokset – lapset

LIITE 2

Unicef lapsiystävällinen kunta aineisto ja tulokset – nuoret
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OSALLISTAMINEN LAPSET
Lasten ajatuksia tulevaisuudesta

Kohderyhmä:

Lapset 3-6 vuotta

Ajankohta:

29.8.- 30.9.2021

Menetelmä:

Askartelu, piirtäminen, kerronta

Vastaajamäärä:

64 lasta

Suunnittelu ja toteutus:

Sivistys ja osaaminen /
Varhaiskasvatus: Haapahuhdan
esiopetus, Jukolan päiväkoti,
Lasitehtaan esiopetus, Peltosaaren
esiopetus, Piikinmäen päiväkoti,
Uramon päiväkoti

Osana strategiatyötä ja osallisuutta lapsilta kysyttiin, millainen on kiva, turvallinen ja toiveiden
mukainen päiväkoti, koulu ja asuinpaikka. Toteutukseen osallistuivat Riihimäen kaupungin
varhaiskasvatuksesta Haapahuhdan esiopetus, Jukolan päiväkoti, Lasitehtaan esiopetus,
Peltosaaren esiopetus, Piikinmäen päiväkoti sekä Uramon päiväkoti. Osallistuvia lapsia oli
yhteensä 64 ja he olivat iältään 3-6 -vuotiaita. Tehtävät ja kysymykset muotoiltiin lasten
ikätasoon sopiviksi ja ajattelun herättämiseksi käytettiin erilaisia apukysymyksiä. Lapset kertoivat
ajatuksistaan piirtämällä, askartelemalla, vastaamalla kysymyksiin ja sanoittamalla piirroksia ja
askartelutöitään.
Lasten vastauksissa nousivat esille tärkeinä asioina luonto, mieluisa tekeminen, eläimet,
vesielementti, kotoisuus ja turvallisuus. Monen lapsen toiveiden asuinalueelle, pihalle tai
lähialueelle haluttiin vettä (järvi, lampi, joki, uima-allas). Metsät ja puut nousivat vastauksissa
tärkeiksi ja niitä haluttiin lähelle. Metsäpolkuja ja metsäteitä toivottiin, jotta luontoon voisi
mennä pyöräilemään tai kävelemään.
Lapset toivoivat päiväkodin pihalle konkreettisia leikkivälineitä ja tekemistä kuten keinuja,
hämppiskeinuja, karusellia, kiikkulautoja, hiekkalaatikkoa, piha-aluetta pallopeleille ja
kiipeilytelineitä. Lisäksi mainittiin trampoliinit, ninjarata, crossi-rata ja scootti-rata. Päiväkodin
sisällä lapsille oli tärkeää, että siellä on tilaa, jossa voi juosta, kiipeillä ja riehua sekä pelejä ja
leluja, joilla leikkiä.
Lapset toivovat ulos päiväkodin pihalle luontoon kuuluvia asioita: puita, heinikkoa, ruohoa,
kukkia, näkyvää taivasta, vesipistettä sekä leikkeihin sopivia asioita kuten rekka-autorataa ja
keppareille omaa tallia.
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Lasten äänimaailmaan kuuluivat luonnon, liikenteen ja ihmisten äänet. Osa lapsista kertoi
kaipaavansa hiljaisuutta melun ja kovien äänien tilalle. Lapsille turvallisuutta loivat aikuisten
läsnäolo ja tilanteisiin puuttuminen.
Lasten haaveiden mukaiseen asuinpaikkaan sisältyvät mm. sadunomaisuus, seikkailu ja iloa
tuottavat asiat esimerkiksi salaiset käytävät, kukkivat puutarhat, aarteet, linnat ja suihkulähteet.
Myös eläimet nousivat lasten vastaukissa esille. Koulun pihalle toivottiin esimerkiksi koiria,
kissoja ja possuja. Kodilta toivottiin turvallisuutta ja siisteyttä ja että siellä olisi kaikki tarvittava,
huoneet ja huonekalut.
LIITE 3 Lasten osallistamisen aineisto ja tulokset
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OSALLISTAMINEN NUORET
Opiskelijoiden asumistoiveet
Kohderyhmä:

Nuoret ja nuoret aikuiset

Ajankohta:

3.3. - 23.3.2021

Menetelmä:

Kysely

Vastaajamäärä:

152

Suunnittelu ja toteutus:

Riihimäen kaupunki, HAMK ja HYRIA

Riihimäen kaupunki, yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK:n ja Hyria koulutuksen
kanssa, halusi kuulla alueen opiskelijoiden ja heidän perheidensä mielipiteitä opiskelijaasumisen olosuhteista alueella. Kysely toteutettiin verkossa ajalla 3.3. - 23.3.2021 ja oppilaitokset
ovat kutsuneet opiskelijoitaan vastaamaan. Kyselyyn vastasi 152 Riihimäellä opiskelevaa nuorta,
joista osa asui Riihimellä ja osa kulki opintoihinsa toiselta paikkakunnalta.
Vetovoimatekijöitä Riihimäellä asumiseen olisivat lyhyt matka kotoa koululle ja edullinen vuokra.
Asunnon toivotaan myös olevan lähellä keskustaa ja palveluita. Työpaikan saaminen
paikkakunnalta lisäisi nuorten kiinnostusta asua Riihimäellä. Asuinalueelta ja kodilta opiskelijat
toivovat rauhallisuutta, siisteyttä, viihtyisyyttä, liikuntamahdollisuuksia ja muita vapaa-ajan
aktiviteetteja ja palveluita.
Opiskelijakyselyssä nousi esiin, että Riihimäen nykyisten opiskelija-asuntojen kunto ja siisteys
eivät ole nuorten mielestä riittävällä tasolla eikä Riihimäellä ole nuorille vapaa-ajalla mielekästä
tekemistä. Myös alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden itsenäiseen asumiseen opiskelupaikkakunnalla
toivotaan ratkaisuja. Lisäksi maksuton julkinen liikenne nousi esiin nuorten toiveina.
LIITE 4

Opiskelija-asumisen aineisto ja tulokset
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Avoin kunta, nuorten kokemuksia vaikuttamisesta

Kohderyhmä:

Nuoret ja nuoret aikuiset

Ajankohta:

kevät 2021

Menetelmä:

Kyselyt ja työpaja

Vastaajamäärä:

402 lasta ja nuorta Riihimäeltä
111 opiskelijaa (useita kaupunkeja)

Suunnittelu ja toteutus:

Riihimäen, Hämeenlinnan,
Kristiinankaupungin, Pedersören ja
Vaasan kaupungit

Viisi kuntaa toteutti keväällä 2021 yhteisen vaikuttamiskyselyn kunnan lapsille ja nuorille.
Hämeenlinnan, Kristiinankaupungin, Pedersören, Riihimäen ja Vaasan alueilta saatiin 1182
vastausta, joista 503 oli Riihmäeltä (402 lapset, nuoret ja perheet + 111 opiskelijat).
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää lasten ja nuorten toiveita ikäryhmänsä kuulemiselle ja
vaikuttamiselle kunnan asioissa sekä ikäluokan toivomuksia uusista vaikuttamiskanavista.
Lasten ja nuorten vaikuttamiskyselyn kuntakohtaiset tulokset hyödynnetään osallistujakunnissa
erikseen ja niiden pohjalta jatketaan lasten ja nuorten osallisuuden kehittämistä. Kysely on
toteutettu Valtiovarainministeriön rahoittaman digikannustinhankkeen Avoin kunta: toiminnan
strateginen uudistaminen asukas keskiössä -hankkeessa.
Kyselyssä selvitettiin etenkin 14–24-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja kokemuksia kunnan
yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. Enemmistö vastaajista ei ollut seurannut, miten lasten ja
nuorten vaikuttaminen kunnassa on toteutettu. Nuoret olivat yleisesti melko tyytyväisiä
vaikuttamismahdollisuuksiinsa ja vain harva nuorista toivoi lisää kuulemista tai
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Niissä vastauksissa, joissa vaikuttamismahdollisuuksiin
otettiin kantaa, mielipiteet jakautuivat kahdelle laidalle. Kolmanneksen mielestä nuoria kuullaan
hyvin, kolmanneksen mielestä taas väärällä tavalla tai heikosti.
Nuorten mielestä mieluisin vaikuttamisen kanava oli kyselyihin vastaaminen netissä ja erilaiset
kohdennetut äänestykset kouluilla. Nuorten vaikuttajaryhmien uskottiin olevan toimivia nuorten
edustajia, mutta puolueiden toimintaan osallistuminen vaikuttamiskanavana kiinnosti nuoria
heikosti. Demokraattisen päätöksenteon toteutumiseen uskoi vastaajista 46,2 prosenttia, mutta
vain 26,1 prosenttia vastaajista sanoi päässeensä osallistumaan nuorten palveluiden
suunnitteluun.
Nuoret haluavat vaikuttaa paitsi omiin palveluihinsa myös omaan asuinympäristöönsä, kuten
puistoihin, kaupunkiympäristöön, liikunta-alueisiin ja uimarantoihin. Opiskelijoille tärkeitä
kehittämiskohteita kunnissa ovat opiskelumahdollisuudet, työllisyys ja asuminen sekä
ympäristöasiat, puistot- ja kaupunkiluonto, luonnon ja metsien hoito sekä kierrätys.
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Nuoria kiinnostaa asuinkuntansa tulevaisuudensuunnitelmat. He haluavat vaikuttaa etenkin
terveydenhuoltoon, vapaa-ajan palveluihin, mielenterveyspalveluihin, turvallisuuteen, kestävään
tulevaisuuteen sekä yhdenvertaisuuteen.
Kyselyn tulosten mukaan lasten ja nuorten kohderyhmän tavoittaa parhaiten kavereiden vinkit ja
koulun kautta tulevat tiedotteet. Nuoret kaipasivat yleisesti enemmän tietoa nuorten asioista ja
erilaisten palveluiden aukioloajoista sekä täsmällistä tietoa siitä, mihin palveluihin nimenomaan
he ovat itse oikeutettuja. Lisää tietoa haluttiin myös vapaa-ajanvieton mahdollisuuksista
kunnassa.
LIITE 5 Osallistumiskysely lapsille ja nuorille sekä perheille 2021
LIITE 6 Osallistumiskysely opiskelijoille 2021
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Nuorisovaltuuston ja nuorten aikuisten vaikuttajaklubin strategiatyöpaja
Edellä mainituissa kolmessa nuorten kyselyssä tavoitettiin yhteensä 867 nuorta ja nuorta aikuista
(13-25 v) Riihimäeltä. kyselyissä nousi esiin 24 teemaa jotka ovat nuorille tärkeitä. Riihimäen
nuorisovaltuusto sekä opiskelijoista koottu nuorten aikusten vaikuttajaklubi kutsuttiin työpajaan
27.9.2021 keskustelemaan kyselyiden tuloksista ja Riihimäen strategiasta.
Kyselyissä esiin nousseet 24 teemaa tuotiin työpajaan pelikortteina. Työpajan osallistujat
keskustelivat kustakin teemakortista erikseen ja asettivat ne sitten ”pelilaudalle”. Pelilaudalla
teemat asetettiin arvoasteikolle:
Asiat on hyvin, mutta voi parantaa   asia on huonosti ja pitää korjata
Kehittämisen tärkeys / kiireellisyys   ei niin tärkeää/kiireellistä
Kehittämisen helppous (onko mahdollista vaikuttaa kaupungin toimesta)
Näiden keskustelujen ja arvioinnin pohjalta nuorisovaltuusto valitsi keskeiset teemat, jotka
heidän mielestään pitäisi nostaa strategiaan kehittämiskohteiksi. Nämä valitut, nuorten mielestä
tärkeimmät kehityskohteet on kuvattu strategiakortein ja niistä muodostuu neljä kokonaisuutta:





Vapaa-ajan aktiviteetit, kulttuuri, nuorisotilat
Kiusaamisen ehkäisy, yhdenvertaisuus ja maahanmuuttajien palvelut
Nuorten terveys, erityisesti mielenterveys
Julkinen liikenne
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Nuorten mielestä kehittämisen keskiössä tulisivat olla yhdenvertaisuus ja mahdollisuus olla
ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tähän nähtiin liittyvän olennaisesti myös
kiusaamisen ehkäisy sekä toisaalta maahanmuuttajien palvelut.
Kaupungin sisäinen julkinen liikenne nostettiin esiin sekä osana nuorten yhdenvertaisuutta,
että vapaa-ajan mahdollisuuksia, koskien erityisesti niitä nuoria jotka eivät asu Riihimäen
keskustan alueella. Kuinka varmistetaan että syrjemmässä asuvat nuoret pääsevät mukaan
harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon esimerkiksi nuorisotaloille? Nuorisotalon aukioloaikoja
toivottiin myös pidennettävän iltaisin.
Nuorten suurin huoli ja kriisi nähtiin nuorten terveyspalveluiden saatavuudessa, erityisesti
koskien mielenterveyspalveluita. Se asetettiin prioriteettilistalla hyvin korkealle. Samalla
todettiin, että yhdenvertaisuus ja kiusaamisen loppuminen osaltaan vähentäisi nuorten
kokemia mielenterveyden ongelmia. Nuorten näkemys on, että mielenterveysongelmien
hoitaminen ajoissa ehkäisisi päihdeongelmia.
Unicef-kyselyssä nousi esiin, että 33% nuorista on lopettanut harrastuksen siirtyessään
lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Kaiken ikäiset nuoret kaipaavat mielekkäitä vapaaajan harrastuksia ja kohtaamispaikkoja sekä vapaata yhdessä oloa kavereiden kanssa. Mitä
enemmän nuorella on ikää, sitä tärkeämmäksi nousee vapaa-ajan aktiviteetit.
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LIITTEET
Liite 1 Unicef lapsiystävällinen kunta aineisto ja tulokset – lapset
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Kysely / haastattelu toteutettiin marraskuussa 2020. Vastauksia saatiin yhteensä 2024 kpl.
1. Onko sinulla säännöllinen harrastus?

2. Miksi sinulla ei ole säännöllistä harrastusta?
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3. Millaisia harrastuksia sinulla on?

4. Onko sinulla joku turvallinen aikuinen, jolle voit kertoa asioistasi?
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5. Kenelle kerrot huolesi?

6. Kiusataanko sinua?
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7. Kenelle kerrot mahdollisesta kiusaamisesta?

8. Miten kiusaaminen saataisiin loppumaan tai vähenemään?

Jollakin muulla tavalla, mikä?
Tehdä elämä epämukavaksi, tulella tulta vastaan. Vetämällä turpaa kiusaajaa. Sillä että kiusaajat
saisivat kavereita joiden kanssa he olisivat eivätkä kiusaisi. Olemalla possu. En tiijä ku ei kiusata.
Kiusaajat pitäisi saada ymmärtämän ja myös pitäisi osata katsoa kiusaajan silmin. Pistää turpaan.
Tutkimalla mistä kiusaaminen johtuu ja jos aikuiset puuttuisivat useammin kiusaamiseen. En tiiä.
Mä sanoisin, että lopeta. Käy sanomassa aikuiselle. Ei mikään. Ydinsota. Aikuinen juttelee ja
selvittää.
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9. Onko koulussa / oppilaitoksessa / päiväkodissa / kerhossa kerrottu Lasten oikeuksista
(esim. vietetty Lasten oikeuksien päivää)?

10. Missä vietät yleensä vapaa-aikaasi? Valitse kaksi (2) yleisintä.
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11. Haluaisitko vaikuttaa osallistumalla lastenparlamentin (jos olet lapsi)
tai nuorisovaltuuston (jos olet nuori) toimintaan?

12. Mistä asioista Riihimäellä haluaisit kertoa mielipiteesi?

13. Mitkä asiat ovat hyvin Riihimäellä?
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14. Onko sinulla ystävä?
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Liite 2 Unicef lapsiystävällinen kunta aineisto ja tulokset – nuoret

Riihimäellä perusopetuksen 3.–9. -luokalla olevat ja toisen asteen opiskelijat saivat kyselyyn
linkin, jonka kautta he vastaavat kysymyksiin itsenäisesti. Kysely voitiin opettajan harkinnan
mukaan toteuttaa aihepiiriin liittyvän oppitunnin aikana.
Nuorten kyselyyn saatiin 306 vastausta.
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1.

2.

3. Mitä harrastat?
Ratsastusta, viulunsoitto ja laulu, yleisurheilu, teatteri, partio, voimistelua Rivolissa, frisbeegolf ja
kuntosali, videopelien pelaamista ja silloin tällöin videoiden editoimista, koripalloa, luistelua,
maalaamista, nuorisoteatteria, kuoroa Hämeenlinnassa, kitaran soittoa, balettia.

4. Jos sinulla on huolia tai murheita, kenen kanssa keskustelet niistä?
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Kiusaamista on monenlaista: nettikiusaaminen, ryhmän ulkopuolelle jättäminen,
nimittely, selän takana pahan puhuminen, seksuaalinen häirintä, fyysinen kiusaaminen
esim. töniminen, lyöminen jne.
5. Onko sinua kiusattu?

6.

7.
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8. Kenelle kerrot mahdollisesta kiusaamisesta?

9. Jos näet kiusaamista, kuinka toimit?
Kerron jollekin tai meen väliin, kerron asiasta aikuiselle, kerron jollekin vanhemmalle ihmiselle,
tekisin jotain sille mutta en pysty, ignoraan, kerron opettajalle ja puutun tilanteeseen, puutun
siihen, riippuu tilanteesta, saatan mennä väliin tai sitten olla huomioimatta tilannetta, menen
väliin ja jos tilanne vaatii fyysistä käsittelyä käytän väkivaltaa kiusaajaan useita kertoja ollut tässä
tilanteessa, yritän ensin ottaa yhteyttä uhriin ja keskustella tämän kanssa miten toimitaan,
hakkaan kiusaajan, en toimi, puutun ja parhaani mukaan autan, Joko haen apua tai puutun
asiaan itse.
10. Miten sinun mielestäsi kiusaamista voidaan vähentää tai saada se loppumaan kokonaan?












Puhutaan vanhempien kanssa siitä, että mitä pitäisi tehdä
En tiiä kehottamaan lapsia kasvamaan ja olemasta vammaisia
Itse kiusaajien pitäisi ymmärtää, mikä vaikutus kiusaamisella on kiusatulle, vaikka
kiusattu ei niitä ylöspäin näyttäisi. Aikuisen saarnaaminen ei kuitenkaan auta, vaan se on
itse kiusaajasta kiinni, miten oppii olla kiusaamatta. Kiusaaja vain kerää ongelmia
kiusaamalla
Kiusaamista voisi vähentää jos vanhemmat kasvattaisivat lapsensa paremmin ja
rankaisee kiusaajaa jollakin tavalla
Ei sitä voi sitä tulee aina tapahtumaan
Kiusaamista ei varmaan oikein mitenkään saa kokonaan loppumaan, mutta siihen
puuttuminen on tärkeää kiusaamisen ehkäisyssä
Kiusaus tilanteet pitää käydä kunnolla läpi eikä antaa vain olla. Kiusaajia pitää minusta
myös jotenkin rankaista esim. tappaa.
Puututaan siiihen, jos jotain kiusataan
vaikea kysymys, uskon että kaikkea kiusaamista ei saa kitkettyä mitenkään kokonaan
Lisätään kuria ja kiusaamisen valistusta
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Kiusaajat oppisivat arvostamaan toisia ihmisiä ja miettimään ensin, ennen kuin tekee
jotain, mikä satuttaa toista. Jos tekisi mieli satuttaa tai sanoa pahasti toisella, vaihtelisi
mielummin vaikka kuulumisia tai pyytäisi, että voiko antaa halin, kun on paha olla

11. Miten vietät vapaa-aikaasi? Valitse kaksi yleisintä.

12. Onko sinulla ystäviä?
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13. Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin Riihimäellä?
Emt iemikää, matkat ovat lyhyitä, täällä on hyviä kouluja, ei kauheasti mikään, koulut kai, ei
mitkää, puistot, nuorisotilat, urheilumahdollisuuksia löytyy, luontoa myös, Hesburger, en osaa
sanoa, nuorisotyö, kaupunki on pieni, joten matkat eivät ole pitkiä, kapunki on aktiivinen, amis
on hyvin rahoitettu, ainakin sähköpuoli siis, kaikki on vitu jees, sairaiden hoito, koska Riihimäellä
saa apua helposti ja nopeesti.

14. Mihin asioihin Riihimäellä haluaisit vaikuttaa?














Ehkä siihen mihin rakennetaan mm uusia puistoja lenkkipolkuja yms tai mitä jo olemassa
olevia paikkoja uudistetaan
Että rahaa ei tuhlattaisi ns. turhiin juttuihin vaan oikeasti tärkeisiin asioihin (risteykset
joista näkee hyvin tuleeko ketään eteen, tietyöt)
Jos Riihimäellä olisi ydinvoimala se olisi ihan kiva.Samoin vähemmän
kristillisdemokraatteja.Jos riihimäen kaikki palvelut keskitettäisiin enemmän keskustaan
se olisi myös aika kiva. Samoin jos olisi vähemmän veroja.
Liikenneympyröihin.
Lisää metsää, puistoja, puita.
Lukion pihalle lisää parkkipaikkoja. Lukion pihalla on hiekkakenttä, jossa on maalit ja
siellä kukaan ei käy pelaamassa mitään, joten sen tilalle voisi tehdä lisää parkkipaikkoja,
kun lukiolaisten autot eivät mahdu parkkipaikalle!
No siis ihan vitusti ja liikaa tasa-arvoisia risteyksiä
Olisi kiva jos olisi enemmän muovijäteastioita eripuolilla kaupunkia. Ärsyttävää lähteä
aina pitkälle viemään muoviroskia kun omalla kerrostalon pihalla ei ole muovijäteastiaa.
Enkä oikeastaan edes tiedä kuin yhden paikan missä on muovinkeräys eli K-market
Ruokasaaren pihalla
Patsaiden ostamiseen. Rumiin patsaisiin, outoihin isoihin muutoksiin, kuten vanhojen
koulujen sulkemiseen tai koko prisman viereisen rakennuksen rakentaminen.
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Siisteyteen ja yleiseen tiedotuksen puutteeseen
Teiden kunto on huono ja kaupungin työntekijät (erityisesti rakennusalan) ovat hitaita
tuntipalkan takia. Hommaa ei tehdä tehokkaasti
Verojenrahojen käyttöön haluaisin vaikuttaa koska esimerkiksi eksynytpatsas on yksi
todella huonoista verorahojen tuhlauksista. :/
Verorahojen käyttöä voitaisiin harkita eikä tuhlata todella kalliisiin ja ihan helvetin rumiin
patsaisiin.
viihtyisyyttä voisi lisätä
Joitakin teitä voisi vähän huoltaa ja liikennevaloja voisi joihinkin katuihin lisätä.
Parkkitiloihin
Busseihi
Ihmisten ilmapiiriin ja julkiseen liikenteeseen
Julkinen liikenne voisi olla tiheämpää
Kiusaaminen on itsellä etusijalla. Itseä kiusasi opettaja ammattiluokalla, joka on nyt
poistettu tehtävistään oman sinnikkyyden ansiosta. Opettajia tulisi kouluttaa enemmän
vuorovaikutustaidoissa siten, että he osaisivat paremmin puuttua opiskelijoiden
keskuudessa tapahtuvaan syrjintään ja kiusaamiseen. Kiusaajille tulisi olla pakollista
käydä kuraattorilla tai terveydenhoitajalla, jossa purettaisiin kiusaamiseen johtaneita
tilanteita jne niin kauan kunnes kiusaaminen todistettavasti loppuu.
Haluaisin tuoda esille sitä, ettei Riihimäellä ole paljoa nuorille aikuisille suunnattuja tiloja.
Tällä hetkellä en ainakaan ole kuullut muista kuin nuortentilasta ja sielläkin
pääsääntöisesti ovat vain alle 18-vuotiaat.
Skeittipuisto tai vastaava olisi kiva lisä Riihimäelle. :)
Kiusaamiseen
Koulujen käytäntöihin ja opettajien motiiviin. Mikään ei raivostuta yhtä paljon kuin
opettaja, joka näyttää siltä ettei voisi kiinnostaa yhtään aihe jota opettaa.
Nuorisotiloja, joissa ollaan valvovan silmän alla koko ajan. Jos kerta tiedetään, että
varhaisteineillä on ongelmia ei hiillostaminen auta.
Parempi ja helpompi tapa saada aika gynekologille tai mielenterveysongelmissa /
perhasioissa auttaville asiantuntijoille.
Olisi kiva jos tulevaisuudessa yläkouluikäisilläkään ei olisi niin suuri kynnys hakea apua
pelossa ettei heitä uskota. Minua ei uskottu kunnes toimin kaikista radikaaleimmalla
tavalla, sitten olinkin yhtäkkiä sekaisin. Lapset osaavat puhua jos sille on syytä.
Peltosaari nyt on asia erikseen, mutta olisi kiva kyetä kulkemaan pelkäämättä yksin
iltaisin/pimeään aikaan ylipäätään
Etäkouluksi kannattaisi laittaa kun monilla nuorilla korona tartunta voi olla hengen
vaarallinen eivätkä kaikki voi käyttää edes maskeja ja tällaisena aikana koulu ei ole
turvallinen paikka
Etäopiskeluun
Haluaisin että lukion opettajat panostaisivat oppilaiden motivointiin
Lukion asioihin. Ympäristöön.
Mielestäni riihimäellä ei saisi lakkauttaa kouluja ns kauempana keskustasta koska silloin
lapsille tulee pidemmät koulumatkat. Mielestäni myös Riihimäki pitäisi saada
houkuttelevaksi kaupungiksi asua ja että täältä löytyy kaikki mitä tarvitsee koska
riihimäeltä on lähikaupunkejen työpaikoille kohtuulinen matka ja kulkuyhteydet ovat
hyvät
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Riihimäen kaupunki pystyisi järjestämään ja tekemään yhteistyötä kaupungin
oppilaitosten kanssa, jotta voitaisiin järjestää esim koulun yhteydessä harrastus
mahdollisuuksia, joita voisi harrastaa ystävien kanssa.
vähemmän stressaavaa opiskeluympäristöä, kuten enemmän apuopettajia
Kouluruoka (tämä mainittiin yksistään 3 kertaa)
Kouluruoka ja rahan käyttö järkeviin asioihin (10 000 patsas ei...)
Kouluruoka voisi olla parempaa, että ei tarvitse olla koko päivän nälissään. Enemmän
katuvaloja ettei tarvitse pelätä kävellessään yksin pimellä
Kouluruuan laatuun ja opettajien valintaan.
Vanha kouluruoka oli parempaa
Palmian kanssa tehty monen vuoden sopimus oli ehkä hieman hätiköity päätös, sillä
ruoan laatu on laskenut huomattavasti. Ulkoistettu kouluruoka tulee joka tapauksessa
jossain vaiheessa kalliimmaksi kuin uusi keskuskeittiö riihimäellä.
Enemmän katuvaloja ettei tarvitse pelätä kävellessään yksin pimellä
Haluasin vaikuttaa turvallisuuteen ja huoneiden käyttöön sekä alkoholien käyttöön,
koska aikuiset täällä on moneille nuoreille (n.12-15v) näyttänyt miten nuuska käytetään.
Mielestäni se on väärin. Nuorille ei saa tällaisesta asiasta näyttää eikä suostuu
käyttämään.
Huumeita saa naurettavan helposti
Nisteihin
Harrastaminen on mahdollisesti kallista ja julkinen liikenne liikkuu välillä turhan harvoin.
Pyöräteihin ja liikunta mahdollisuuksiin
Aktiviteetteihi
Aktiviteetteihin ja viikonlopun tapahtumiin
Enemmän nuorisotiloja
Enemmän paikkoja, missä hengailla. Sisäpaikkoja, 24/7 auki olevia kauppoja jne
Enemmän tekemistä nuorille
Ensinnäkin, monari pysyy ja niin edelleen.
Haluaisin ettei lasten ja nuorten toimintaa keskitetä peltosaareen, joka ei välttämättä ole
aina lapsille se turvallisin paikka.
Haluaisin riihimäelle enemmän tiloja, joissa nuoriso voisi hengailla.
Kaikki on ihan hyvin, vain Mc Donald's puuttuu.
Lenkkipolkuihin ja kauppojen aukio-oloaikoihin
Että opettajat, sosiaalityöntekijät jne olisivat kunnollisia ja amattimaisia Että esimerkiksi
saisi mennä etäopetuksen aikana syömään kouluun ihan vapaasti koska se on joillekin
erittäin tärkeä varsinkin jos opiskelija asuu omillaan
Se että nuorien mielipiteitä kuunneltaisiin ja että jos nuorella tai useammalla on samoja
huonoja, erittäin huonoja kokemuksia tai kanssa käymistä esim opettajan kanssa ja
asiasta ollaan ilmoitettu moneen kertaan niin toivon että asialle joskus tehtäisiinkin
jotain ja viimeiseksi että opettajat, kaupungin työntekijät, sossut, psykiatriset
sairaanhoitajat, koulun terveydenhuollon henkilökunta jne eivät pitäisi meitä nuoria
tyhminä. Ymmärrämme yllättävän paljon ikäisiksemme ja tiedämme kyllä asioita ja
ymmärrämme
Nuorille tekemistä. Kaikkihan haluaa täältä muuttaa pois.
Skeittihalli talveksi missä vuorot vanhemmille ja nuoremmille.
Enemmän huomiota myös nuorisotiloille ja heidän pitämilleen tapahtumille.
Parkitus paikka myös nuorille autoilijoille.
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Nuorisotiloja enemmän / Lisää nuorisotiloja / Nuorisotiloihin
Nuorisovaltuuston asemaan kunnan päätöksenteossa
Nuorten aktiviteetteihin / Nuorten toimintaan
Nuorten asioihin
Oleskelu tilat ja kahvilat
Ostosmahdollisuudet ja ruokapaikat missä voisi käydä kavereiden kaa
Prismalle nuorisotila takaisin
Riksu skedeparkkii
Siihen, että tänne tehtäisiin skeittihalli, vaikka ramppien tilalle tai jotain, koska talvella
täytyy sitte matkustaa pois riihimäeltä tai oikeastaan nyt jo on vähän semmonen tilanne.
Tyttöjen harratukset ja tyttöjen urheilu monessa seurassa ja toiminnassa selkeästi
vähemmän tärkeää kuin samanikäisten poikien harrastaminen.
Urheilu mahdollisuuksien lisäämiseen.
Urheilumahdollisuuksiin
Yleisurheiluhalli / Yleisurheiluhalli ei olisi huono idea
aghinnat menee katost
Erilaisen diversiteetin esiin tuominen
Haluaisin vaikuttaa yleisellä tasolla Riihimäellä.
lmapiiriin
Kaupunginvaltuustoon
Nuoriin ja mielenterveystyöhön sekä sen potilaisiin että niihin jotka tarvitsisivat hoitoa.
Nuorten välisiin konflikteihin, fyysisiin ja henkisiin riitoihin
Rahan käyttöön oikein
Riihimäen poistamiseen
Vähemmän pelottavia teinejä
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Liite 3 Lasten osallistamisen aineisto ja tulokset

KUVA 1: Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä koottiin 3-6 -vuotiaiden lasten
ajatuksia siitä, millainen on kiva, turvallinen ja toiveiden mukainen päiväkoti, koulu ja
asuinpaikka.
Millainen on kiva ja turvallinen paikka asua?















“Siel on metsäpolku ja puita. Siellä kuuluu lintujen viserrystä. Siel metsässä voi leikkiä.
Talon sisällä on siistiä.”
”Crossirata pihalla. Skeittihyppyrit on lähellä. Pihalla on nurmikkoa ja metsää. Uimaranta
on talon lähellä. Talossa on takka. Lentokenttä on lähellä, koska pikkuveli tykkää
lentokoneista niin niitä on kiva katella ja mä tykkään kuunnella lentokoneen ääniä.”
”Siellä on ihana lampi missä voi käydä uimassa. Siellä talossa on takka. Lähellä oleva
pelto on ihana! Siellä on ihana hiekkatie, joka kulkee lammelle. Autotie on rauhallinen,
motaria ei ole lähellä. Sisällä on sohva, takka ja telkkari. Siellä kurkkii paljon tonttuja.”
”Siellä on vettä, hiekkaranta ja nurmikkoa. Hiekkakentällä on jalkapallokenttä. Sisällä on
keinu, sohva, telkka, ruokapöytä, makuuhuone, vessa ja eteinen. Ulkona on puita ja
leikkipuisto. Leikkipuistossa on tramppa. Uimarannalla voi uida.”
”Talon lähellä on peltoa ja asfalttia, että mä pääsen autolla taloon. Pihalla on mutanen
crossirata. Pihalla on metsää ja puita. Järveen voi mennä uimaan. Siellä talossa on keittiö,
sohva, televisio ja ikkuna. Talossa on kivaa ja turvallista.”
”Pihalla on järvi ja söpöjä ankanpoikasia. Mä käyn syöttämässä niitä leivällä. Pihalla on
hiekkaa. Siellä kuuluu linnunlaulua. Siellä on nurmikkoa ja kiipeilyteline, missä kiivetään
korkealle puihin. Sieltä pystyy myös laskee. Sisällä on takka ja siin on tuli päällä talvella.
Siellä on myös kerrossängyt. Sisällä on kattoluukku, mis pystyy käydä salassa syödä
suklaata.”
”Pihalla on nurmikkoa ja puita. Talolta lähtee hiekkatie, missä kävellä tai pyöräillä. Siellä
on skootti-rata. Lähellä on uimaranta missä voi uida. Siellä on heinäpelto. Sisällä on
kaikkee mitä tarvii.. Keittiö, olkkari, makkari ja pleikkari. Pleikka 4. Siel on kiva asua!”
”Pihalla on pelto. Siellä kasvaa viljaa. Pihan poikki menee joki joka laskee järveen. Talo on
nurmikolla. Siellä on puita. Siellä on maaseutua ja vedessä on saari mihin voi uida.
Nurmikolla on lampaita, Talon sisällä on sohva, sänky, keittiö ja kellari ja olohuone,
makkara ja sauna ja 2 vinttiä.”
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”Pihalla on nurmikkoa ja puita. Ja aitaus ja lampaita. Pihaalla on joki ja lampi. Lammessa
voi uida. Pihassa on ranta, siellä rannalla voi tehdä joen hiekkaan. Talossa on sängyt,
telkkari, vintti, keittiö ja olkkari ja makuuhuone.”
”Pihalla puita ja järvi. Siellä voi käydä uimassa. Pihalla olis keinut.”
”Pihalla on asfalttia, että pääsee mopoilee. Sitten haluisin trampoliinin. Puita haluun ja
nurmikkoa. Ulkona kuuluu tuulta. Ja haluaisin pihalle myös vettä.”

Millainen on kiva ja turvallinen ja haaveittesi mukainen paikka asua?














Linnassa tai kerrostalossa asuminen, omakotitalo
Palveltaisiin
Siellä olisi isä ja äiti
Siellä olisi kirkko
Kartano
Paljon meikkejä, meikkipöytä, linnan sänky, iso huone, mul ois vauva ja prinssi
Kuusia (metsä), tammi
Sisällä on oma sänky, oma huone, arkku missä paljon korviksia ja meikkejä, paljon pukuja
joka päivälle oma
Sisällä olisi pelejä, siellä on sohva, näyttö, pelejä, pleikka4, tietokone, puhelin
Ulkona kuuluu lentokoneen ääniä, auton ääniä, pyörän ääniä, puhetta, rumat puheet,
lintujen ääniä, hiljaisuus, tuuli
Ulkona näkyy puita, talo, taivas, leikkipuisto, suihkulähde, missä olisi prinsessojen kuvia,
mummila, minä isoista peilistä ja mut olis maalattu seinään
Ulkona on minä, kavereita, äiti ja iskä
Ulkona voisi kulkea salaisia käytäviä, olisi kultaa ja aarteita, talon ympärillä olis pitkä aita
(pinkki tai valkoinen), ympärillä 3 kuusta molemmilla sivuilla, pihalla olisi puisto, siellä
olisi puutarha, jossa olisi paljon ruusuja ja tulppaaneja.

Taikasauvalla taikoisin...







Linnan
Karkkia
Perheen, jolle käy kaikki
3 km korkuisen kulta- ja timanttikasan ja pronssi
Jättiläissammakon
Padallisen puuroa ja karkkia

Millainen on kiva, turvallinen ja toiveittesi mukainen päiväkoti?










Parasta pihalla ovat keinut ja pallon potkiminen
Pihalla on turvallista olla, koska aikuiset pitävät huolta ja siellä voi tehdä monia eri asioita
Päiväkodissa tuntuu turvallisesta koska siellä on aikuisia
Aikuiset tulevat sanomaan, jos joku kiusaa ja sitten voi taas jatkaa leikkimistä
Kiva kun on sellainen sali, missä voi juosta, kiivetä ja riehua
Salissa on ihan parasta köydet, missä voi kiipeillä
Salissa on parasta pallot ja renkaat
Päiväkodin joissain huoneissa tuntuu vähän kodilta
Miksi kaikilla osastoillla ei ole mattoja?
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Haluaisin eskari/viskariryhmän myös dubloja tai kotileikkitavaroita
Haluaisin enemmän dinosauruksia leikittäväksi
Olisi tosi kivaa, jos olisi pomppulinna
Voisi olla enemmän rooliasuja esim. StarWars
Toivoisin ulos enemmän isoja leikkiautoja
Miksiköhän kaikki seinäkoristeet on aina kukka tai semmoisia? Voisiko olla joskus vaikka
salamia tai enemmän eläimiä?

Minkälainen on kiva päiväkoti?











Siellä on aamupiiri, leikkiä, askartelua, syömistä ja mennään nukkumaan
Päiväkodissa on liukumäki ja alta menee autotie. Ovi on korkealla
Uramo on iso ja kiva, siellä on leluja, aikuisia, yläkerta, alakerta ja paljon ovia
Päiväkodissa voi kiipeillä kivaan liukumäkeen. Matokin laskee.
Dinosauruspäiväkoti olisi kiva. Siellä olisi pellejä. Ovi olisi ylhäällä ja tikapuut ylös. Ulkona
olisi kiipeilyteline ja dinon näköisiä keinuja. Siellä ei saa töniä. Jos satuttaa voi pyytää
anteeksi, voi myös auttaa toista.
Siellä maalataan.
Päiväkodissa on iso laiva.
Sonic-lelu olisi kiva.
Päiväkodissa on lapsia

Päiväkotiin halutaan




Värikäs linna, jossa voi leikkiä erilaisia leikkejä; lisää isoja autoja ja zombieleluja; linna,
jossa voi myös pomppia; paljon erilaisia rakennuspalikoita; hyvää ruokaa, enemmän
jäätelöä
Kivointa on pelata ja leikkiä pihalla kavereiden kanssa

Taikasauvalla taikoisin...






Linna ja kaikki linnan tarvikkeet, paljon vesiliukumäkiä, taloja ihmisiä ja liukumäki
Tivoli, keinuja ja hämppiskeinu, puita, kukkia
Täällä soi musiikki
Pilviä, sateenkaari ja lintuja
Veden alla on salainen tunneli

Millainen päiväkoti tai päiväkodin piha olisi ihanteellinen?





Pitäisi olla monta keinua, myös hämppiskeinu olisi kiva.
Meillä oli kiikkulauta, lumiaura vei sen mennessään, haluaisimme sen takaisin.
Karuselli voisi olla isompi. Siihen mahtuu vain neljä. En pääse kyytiin kuin joskus. Onko
isompia olemassa? Sellaista mihin mahtuisi vaikka kuusi, tai sitten kaksi karusellia.
Hiekkalaatikko voisi olla pyöreä ja iso, Meillä oli kaksi, lumiaura vei mennessään sen
toisen.
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Poika 5 v piirsi kiipeilytelineen, joka on junan mallinen ja kertoi: ”Päiväkodissa voisi olla
juna, kummitusjuna, sinne mahtuisi kaikki, jotka haluaa yhtä aikaa.
Poika 5 v piirsi kiipeilytelineen ja kertoi: ”Kiipeilyteline voisi olla vaikka merirosvolaiva.
Siihen mastoon voisi kiivetä. Laivaan pääsee kiipeilyseinää pitkin ja siinä seinällä voisi olla
paikka mihin saisi vaihtaa kuvakylttejä, joskus luurangon kuvia, joskus merirosvojen,
dinosauruksien tai joskus prinsessojen kuvia, jos jotain pelottaa. Laiva voisi olla saarella,
voisikohan ympärillä olla vettä? Kesällä merirosvot makaa varjossa. Purje voi olla siis iso,
ja siellä purjeen alla liikuteltavia lepotuoleja. “Lähetätkö tämän Riihimäen työmiehille,
että ne voisi tuoda meille tällaisen isomman kiipeilylaivan, ja sellaiset
merirosvovaatteet?”




Millainen luonto pihalla tulisi olla?
Puita voisi olla paljon ja olisi kiva jos ne olisivat isoja, kuin metsässä. Niistä saa
varjopaikkoja ja niitä voisi koristella, kuin joulukuusia.
Mäki on hyvä. Myös heinikko ja ruohoa.
Pitäisi olla rekka-autorata ja vesipiste ja keppareille voisi olla oma talli.




Minkälainen on kiva, turvallinen ja toiveittesi mukainen koulu?
Miltä tuntuu ulkona?






Kivalta
Rumalta
Hyvältä
Hauskalta
Rankkaa, koska joutuu juoksee ja kävelee

Mitä kuuluu ulkona?






Huutamista
Auton ääniä
En tykkää, että kiljutaan ja hyvä juttu on, et mä tykkään olla rauhassa, ettei oo
mitään ääntä, mut pihalla kaikki lapset huutaa
Vaikka jos pihalla soitetaan jotain musiikkia, mut seki on tosi kivaa, jos linnut
laulaa.
varisten ääntä ku ne vaan kaakkii

Mitä voi tehdä ulkona?






Potkii palloa
Ottaa hiekkajuttuja
Leikkiä
Voi pelaa palloa ja voi myös leikkii yhdessä kavereiden kaa ja kysyä saako tulla
mukaan leikkiin ja olla kiltti toiselle
Voi leikkiä hiekkalaatikolla
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Millaista on sisällä?









Must tääl on kivaa leikkiä ja must on kivaa mennä lepohetkelle. Tääl on hyvää
ruokaa
Mul on puolitylsää
Siistiä
Tääl on hyvä olla
Tääl on pahaa ja kivaa. Se ei oo kivaa ku kaikki tulee leikkimään samaa
huoneeseen
Hauskaa ja kivaa mut silti tääl on ikävä äitiä
Tossa on pulpetteja
Lämmintä

Keitä on ulkona?






Aikuisia
Teinejä
Esikoullaisia
koululaisia
Osa meistä on pikkuvelei ja osa pikkusiskoi, niin joittenkin, jopa mun sisko on

Mitä näkyy ulkona?









Kiipeilypuu, kiipeilyteline
Auto
Aurinko, kukkia, puita
Karuselli on liian rajunen ja oksettaa
Liukumäki
Hiekkalaatikko
Aitoja
Nurmikkoo ja asfaltti

Jos saisin taikasauvan, mitä toivoisin kouluun?










Koiranpentu, joka ite kävelee kaikkialle
Mä haluaisin taikoa kaikille omat vihkot ja kaikki, vielä hyvemmät
Sarvikuonon
Koiran
Mä haluaisin taikoa valtavan uima-altaan
Oikeen kissan
Kissanpennun
Possuja
Haluaisin toivoo itelle golbin-apurin, joka taikoisi kaikki olemaan hiljaa
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Lasten piirustukset ja askartelut

Kuva 1: “Päiväkodin pihalla aarteen etsintää”

Kuva 2: “Kaks keinua”
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Kuva 3: “Värikäs karuselli. Siihen mahtuu kuusi lasta”

Kuva 4: “Tämä on karuselli johon mahtuu kuusi lasta”
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Kuva 5: “Päiväkodin piahlla kummitus-juna"

Kuva 6: “Kummituslinna Jukolan omalla pihalla. Kummitusritarit vartioi prinssiä ja prinsessaa”.
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Kuva 7: “Kuningaslinna Tiilikoulun pihalla, siellä mun veli on kolmosella”

Kuva 8: Päiväkodin pihalla on laivakiipeilyteline. Seillä voi kiipeillä ja leikkiä piilosta. Laivassa on
savupiippu. Pihalla on puu.
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Kuva 9: “Merirosvolaiva kiipeilyteline päiväkodin pihalle ja kiipeilyseinä. Kiipeilyseinä, jossa noita
ja hämähäkki ja kummituskuvia.”

Kuva 10: “ Pitäisi olla hyvä mäki josta voi kesällä kieriä alas ja talvella pulkalla. Myös puut on
kivoja”.
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Kuva 11: “Raketti on päiväkodin pihalla. Siinä on nappula josta tulee tulta kun painaa. Kaksi
keinua.

Kuva 12: “Päiväkodin pihalla pitäisi olla rakkarata jossa ajella. Tarvitaan myös bensa-asema ja
pesupiste + kaivo, missä lava voidaan pestä”.
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Kuva 13: Keinut

Kuva 14: Jalkapallokenttä
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Kuva 15: Koko

Kuva 16: Lampaat
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Kuva 17: Peltoa

Kuva 18: Kiipeilyteline
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Kuva 19: Peltosaaren esiopetus: ”Minkälainen on KIVA, turvallinen ja toiveittesi mukainen
KOULU?
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Kuva 20: Lasitehtaan koulun esiopetus
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Kuva 21: Uramon 3-5 vuotiaiden piirrokset
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Kuva 22: Piikinmäen päiväkoti vakalapset
Tekstit sijoittuvat kuviin vasemmasta kulmasta oikealle ja ylhäältä alaspäin.
”Päiväkotiin halutaan värikäs linna, jossa voi leikkiä erilaisia leikkejä”
”Päiväkotiin halutaan lisää isoja autoja ja zombileluja”
”Päiväkodissa ruoka on hyvää, enemmän jäätelöä toivotaan. Kuvassa on myös äiti!”
”Päiväkodissa pitää olla paljon erilaisia rakennuspalikoita”
”Päiväkodissa kivointa on pelata ja leikkiä pihalla kavereiden kanssa”
”Päiväkotiin halutaan iso linna, jossa voi myös pomppia”.
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Liite 4 Opiskelija-asumisen aineisto ja tulokset

Mikä on suosikkiasuinalueesi?
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Suurennos:
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1. Tärkeimmät hyvän opiskelija-asunnon ominaisuudet

Muuta, mitä? vastaukset:




















Autotalli moottoripyörälle tai mopolle
Cleanliness
edullinen vuokra
For students with family, facilitate and speed up child's daycare and healthcare system
Hyvä sijainti
hyvä äänieristys
Hyvät huoltopalvelut
Jääkaappi täynnä ruokaa
Kissan ottaminen ok
Lemmikit sallittuja
oma huone
Oma kylpyhuone ja wc
Paikka omalle pyykkikoneelle
Pesutupa
These are the important things, but the whole student accommodation building needs
repairs. The building looks so old, and everything in the apartment is so old and needs to
be repaired; at least kitchens and bathrooms ( it doesn’t look good ) compared to other
accommodations in different cities
Valokuitu
Vähintään gigan valokuitu
yksiö pienemmäksi tai keittiötupa
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2. Mitä kehitettävää Riihimäellä on mielestäsi, opiskelija-asumisen
olosuhteiden parantamiseksi?

Mitä muuta kehitettävää Riihimäellä on mielestäsi, opiskelija-asumisen olosuhteiden
parantamiseksi?




















Asunnot pieni, kylmiä, ja täynnä ötökäitä
Asuntoja muualle kuin peltosaaren. Lisäksi asuntoja on liian vähän tarjolla,
opiskelijabudjettiin sopivia varsinkin.
Asuntojen viihtyvyys. Mielellään sitä asuu toimivassa uudessa asunnossa, kuin vanhassa
ja epäkäytännöllisessä.
Autopaikoitusta ei ole riittävästi kerrostaloasukkaille taloyhtiön paikkojen lisäksi.
Cleaning of places
En edes tiennyt että opiskelija asuntoja oli
En keksi mitään kehitettävää
En tiiä istun yleensä kotona
Enemmän asuntoja joissa sähkö sisältyisi vuokraan.
Enemmän julkisia
Enemmän opiskelija kohtaisia tarjouksia
Enemmän yksiöitä
esim, ilmainen/edullinen opiskeöiha asuntola. Kela myöntää huonostitukea varsinkin
alaikäisille joilla tarve omaan asuntoon
Halvemmat vuokrat ja enemmän asuntoja tarjolle
I really think the only issue is cleanliness - the apartment was given to me all dirty and
the common area looks as if it was left uncleaned for ages
Ilmainen julkinen liikenne
Julkinen liikenne
Kaikki
lisää edullisia asuntoja
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Lisää menoa keskustaan, enemmän vuokra-asuntoja, lisää nuorisolle suunnattuja
paikkoja ja lisää tapahtumia nuorille/aikuisille
More clean housing
more jobs for foreigners... not only cleaning and delivery, people speak english and
students are also learning basics of finnish, they shouldnt be differentiated and left out
because they cant speak finnish. and theatre..
Mäkki
Nuorille ei juurikaan mitään palveluita. Ainakaan itselle mieluisia
Nuorisotila
Nuorisotilat. Riihimäellä ei ole juuri tiloja joissa nuoret voivat viettää aikaa useampana
päivänä viikossa
Opiskelija-asuntojen uudistaminen ja lisääminen. Sijaitsevat todella huonolla alueella
tällä hetkellä ja kavereideni kokemusten mukaan aika huonokuntoisia ja vanhoja
asuntoja. Asuntojen sijaintia voisi laajentaa Peltosaaresta radan toiselle puolellekin.
Opiskelijatoimintaa, yleistä suvaitsevaisuutta koko kaupunkiin
Paremmat palvelut.
Party-paikat
Pyöräilyinfran talvikunnossapito. Aamulla jos on satanut lunta niin ainakin peltosaaren
itäosien - rautatieaseman välillä on kevarit poikkeuksetta aurattu liian myöhään. Lisäksi
HAMK:n kampuskiinteistön pyörätelineitä ei ilmeisesti lapioida talvella ollenkaan vaan
telineet löytyy jostain lumikinoksien alta. Lisäksi vaikka Riihimäellä etäisyydet ovat lyhyitä
ja kaikki on kävelymatkan päässä, niin bussiyhteydet Peltosaaresta esim kampukselle,
Merkokseen ja uimahallille voisi olla plussaa.
Riksussa ei ole oikein mitään vetonaulaa opiskelijan näkökulmasta muuttaa tänne.
Hämeenlinna on vain 30min päässä ja siellä on kaikkea mitä riksussa ei ole
selkeää ohjausta opiskelija-asuntojen hakuun ja saatavuuteen
Some activities that can involve the foreigner students with the finnish people living in
the city
sport centers
Sports area
sports center
Student campuses are not similar in different part of the world but at least put students
in one proper area. The location better to be not in cheapest place of the city (Peltosaari)
Student community center for recreation
Tietyt alueet ovat täynnä hieman kyseenalaisia henkilöitä, toki tämä on vähän isompi
ongelma kuin vain riihimäellä. Mutta esimerkiksi Merkuriuksenkadulla olevat asunnot
ovat hyvin lähellä ihmisiä joilla on selvästi ongelmia.
Vuokria saisi laskea
Yleiskunto
Yön hiljaisuus ja pesukoneiden aika varaaminen ja ajan tarkkuus
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3. 150 vastaajasta 28 vastasi: ” En voi asua/ en ole kiinnostunut asumaan Riihimäellä
opintojen aikana”. Syitä tähän ovat:




















Asun maalla
Asun toisella paikkakunnalla
Despite quietness and close access to transportation and shopping facilities the city
is lacking the fundamental spirit for students, the rooms in student housing are not
located in a common region and area also facilities are separated, i may move to
Hämeenlinna or Helsinki if i could only because of lack of available jobs, facility and
access to proper accomodation.
En vain satu olemaan kiinnostunut kotikaupungista pois muutosta
Enemmän puskassa kuin Vesilahti
Harrastus muualla
Koska en pystyisi elättämään itseäni tai liikkumaan työpaikalleni nopeasti
Koska enmä pysty asumaan yksin koska oon liian laiska tekemään kotitöitä
limited job opportunities to foreigner students
Löysin asunnon toisesta kaupungista. Kuljen kouluun autolla
Minulla on oma asunto
Muu elämäni on hyvin vahvasti keski-uudellamaalla jossa asun, ja pääsen kuitenkin
melko kätevästi junalla riihimäelle n. 30min. Lisäksi Riihimäki ei vaikuta sellaiselta
kaupungilta jossa haluaisin asua.
Olen alaikäinen ja asun vanhemmillani, sekä kaikki ystävät ovat täällä missä asun
Olen asunut Riihimäellä ja en kokenut sitä itselleni parhaimmaksi mahdolliseksi
Oma omistusasunto muualla
on joo asunto
Tarvittavat palvelut turhan kaukana.

4. Mikä saisi sinut muuttamaan Riihimäelle?



















Vuokran pitäisi olla hyvin edullinen ja asunnon erittäin hyvä ja hyvässä paikassa.
Vapaaehtoinen siivooja
työpaikka
Tuskin mikään.
Riittävän matalat asumiskustannukset, jotta mahdollisuus pitää kahta asuntoa.
Paremmat palvelut nuorille
Nopea yhteys kouluun
Mäkkäri :D
Maybe more jobs accessible for students who are not fluent in Finnish
Lähellä
Lyhyt matka
lyhyt etäisyys koululle, asemalle, keskustaan
Lyhyempi matka koululle
Kotikaupunkini on liian kaukana Riihimäestä.
kohtuuhintainen asunto
Ilmainen asunto
Helppo matka koululle, rauhallinen asuinpaikka ja kaunis kaupunki
Halpa asunto hyvällä sijainnilla
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edullinen vuokra
Cleaner stu
Avioero
Asunto, joka olisi aivan moottoritieliittymän vieressä, olisi omakotitalo tai erillistalo,
gigan valokuitu vakiona
Area of student housing are not in good place
Already answered in my previous answer
Ajo kortti ja töitä

5. Vuokrataso toivotunlaiselle opiskelija-asunnolle?
 Vastausten haarukka 90 – 700 €
 Vastausten keskiarvo 414 €
 Vastausten mediaani 400 €
6. Mistä lisäpalveluista maksaisit?
 Autokatos
 Autopaikka, sauna, 5G-netti
 Car/ bike Parking, sauna, internet, laundry room, electricity, basic appliances, and
maybe some vessels, dishes,
 Cleaning of the hall.
 Cleaning service once per week or at least once a month (for the common space)
 Dish washer, lifts, sheltered parking, location age of property
 ei tarvita mitään
 En tiiä
 hyvä netti
 Jos asunnossa on tiskikone
 Kauppa lähellä
 Kiinteä sähkö- ja vesilasku
 kuntosali
 Kuntosali
 Lemmikkien pito sallittu
 Netistä vähän, ja saunasta
 Netti
 nopeampi nettiyhteys ja oma sauna
 Proper cleaning of the building and surroundings
 sauna
 sauna
 sauna, autopaikka
 Sauna, nopea internet
 Sauna, yhteiset pyörät
 Saunasta
 Saunasta, kuntosalista
 Saunavuoro, vesi ja sähkö
 Sisältyen vesikustannus
 Valokuitu sopivassa määrin
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7. Olisitko valmis asumaan Riihimäellä, opintojesi jälkeen?

8. Minkälainen asunto sinua kiinnostaisi?
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9. Mikä vaikuttaa päätökseesi asuinpaikkaan liittyen?
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Liite 5 Osallistumiskysely lapsille ja nuorille sekä perheille 2021
Näytetään 402 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 777
1. Äidinkieleni on
Vastaajien määrä: 402

n
Suomi
Jokin muu kieli, mikä?

Prosentti

388

96,5%

11

3,5%

Muu, mikä? venäjä (x3), ruotsi, venäjä, viro (x2), suomi, englanti, arabia (x2).
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2. Olen tällä hetkellä
Rastita mikä kuvaa rooliasi parhaiten?
Vastaajien määrä: 402

n

Prosentti

Olen koululainen 1-4-luokalla (tälle ryhmälle lyhennetty kysely)

251

62,4%

Olen koululainen 5-6-luokalla (tälle ryhmälle lyhennetty kysely)

74

18,4%

Olen koululainen 7-9-luokalla

64

15,9%

Opiskelen lukiossa

7

1,7%

Olen palkkatyössä tai yrittäjänä

1

0,3%

Olen nyt työttömänä

2

0,5%

Olen työkokeilussa, työllisyyskurssilla, työpajassa tai kuntouttavassa työtoiminnassa
tai muussa vastaavassa

1

0,3%

Olen opiskeluun liittyvässä harjoittelussa tai oppisopimustyössä

0

0%

Jotain muuta? Mitä?

2

0,5%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Jotain muuta? Mitä?

oon kolmosella

Jotain muuta? Mitä?

ekaluokan opettaja
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3. Olen
n

Prosentti

Nainen / tyttö

196

48,8%

Mies / poika

195

48,5%

11

2,7%

Jotain muuta tai en halua vastata

4. Missä maassa sinä ja huoltajasi/vanhempasi olette syntyneet?
Vastaa kunkin kohdalla vaihtoehto- Huoltaja voi olla isä tai äiti tai joku muu sinusta huolehtiva
henkilö. Vastaajien määrä: 401
Sinä

1. huoltaja

2. huoltaja

Suomi

391

368

357

Ruotsi

1

6

2

Venäjä (tai ent. Neuvostoliiton alue)

2

3

5

Jokin muu Euroopan maa

1

0

2

Somalia

2

0

0

Irak

1

1

1

Iran

1

0

0

Afganistan

1

0

0

Kiina

1

2

1

Thaimaa

1

1

0

Vietnam

1

0

1

Jokin muu maa. Mikä?

7

5

22

Yhteensä

410

386

391

Muu, mikä? -tekstikenttään annetut vastaukset:
Ukraina, Saksa (2), Nigeria, Marbella, Espanja, Japani, Viro (x4), Italia, Afrikka (x3),
Intia (x2), Tanzania, Englanti (x2), Samoa, Alankomaat.
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5. Ikäni on vuosissa
Vastaajien määrä: 402

Vastaajan ikä
yli 30 vuotta
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20 vuotta
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 vuotta
0
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7. Mitä hyvää on nykyisessä asuinpaikassasi?
Mistä olet erityisen ylpeä? Mitä haluaisit säilyttää?Mistä muiden kuntien pitäisi ottaa oppia sinun
kunnastasi?
Vastaajien määrä: 359





11 henkilöä vastasi: ei mitään
8 henkilöä vastasi: kaikki
35 henkilöä vastasi: en tiedä
Muut vastaukset:

Aika harvasta asiasta
Asun mäen päällä, siellä on kiva olla ja ajella .Kaverin kotona on myös kiva leikkiä.
Asun rauhallisessa kaupungissa missä kaikki on lähellä ja sairaala on hyvä
BESTIS ON NAAPURISSA!!!
Bussit ihan hyviä
Cocksin areena
ei kauheasti liikennettä
ei niin paljon ruuhkaa ja ihan kaunista
Ei ole roskia.
Ei ole yhtään rikollista toimintaa
en halua asua Riihimäellä koska ei voi tehdä mitään ja tää paikka on tosi lande.olen ylpeä
mopoilijoista.haluan säilyttää valion suoran.
En tiedä, mutta kivaa täällä on kuitenkin. Tunnenpahan täältä useitakin henkilöitä.
ennen asuin kerrostalossa ja siellä se oli hyvä juttu kun ihan lähellä oli leikkipuisto ja
jääkenttä ja ne haluaisin säilyttää.
Että kaikki tuntevat toisensa.
että melko kaikki ovat hyvissä väleissä. kaverit,eläimet ja sukulaiset. Hyvinkää ja helsinki
Että olen osannut pitää huoneen siistinä. ja en tiedä
Että Riihimäki on hyvä kunta
että täällä on hyvää toimintaa.
että täällä on maastoreittejä
Femmatorin haluan säilyttää. Tällä on ihan kivaa kun riihimäki ei ole kovin iso verrattuna
esim. Helsinkiin
Haluaisin säilyttää 30min välitunnit. Olen ylpeä koulun toiminnasta. Muiden kuntien
pitäisi ottaa oppia minun kunnastani siitä, että koulun ruoka on monipuolista.
haluaisin säilyttää herajoen
Haluaisin säilyttää herajoenkoulun. Haluaisin että Riihimäki ei laajentaisi.
Haluaisin säilyttää herajoenkoulun. Haluaisin että Riihimäki ei laajentaisi.
Haluaisin säilyttää kaikki metsät koska olen niistä erityisen ylpeä. muiden kuntien
kannattaisi säilyttää metsiä koska mielestäni niitä kaadetaan liikaa.
Haluaisin säilyttää koulut. Toisinsanoen, en halua, että kouluja lopetettaisiin. :)

Riihimäen kaupunki

PL 125, 11101 Riihimäki

www.riihimäki.fi

Strategia 2035
tausta-aineisto

61

10.11.2021

haluaisin säilyttää vanhat patsaat.
Haluan säilyttää ison kirjaston ja jäähallit.
Hankala olla ylpeä, haluaisin sailyttää vain skeittiparkin, palmia
Harrastuspaikoista
Hhvät opiskelu mahdollisuudet ja ihan ok määrä kauppoja.
Hienoja maisemia
Hienoja paikkoja
Huvi puisto
huvät urheilu mahdollisuudet
Hyviä kavereita kiva koulu mukava asua.
hyvä juoma vesi
Hyvä juomavesi.
hyvä luokka
hyvä urheilutoiminta
hyvät junat.
hyvät kaupat
Hyvät keilahallit
Hyvät koulut
Hyvät koulut
Hyvät koulut ja rauhallinen asuinpaikka ja hyvät keilahallit turvallinen.
Hyvät koulut ja ulkoliikuntapaikat
Hyvät koulut.
Hyvät koulut.
Hyvät liikenne yhteydet.
Hyvät ravintolat😎
hyvät urheilu mahdolisuudet
Hyvät urhelumahdollisuudet
Hyvät ystävät
Hyvää asuinpaikassani on ihanat maisemat
Hyvää on mielestäni täällä on että tämä on hyvin rauhallinen paikka, tämä on kaunis
kaupunki ja tykkään maauimalasta.
hyvää on se että täällä on aika hyvin paitsi korona pilaa kaiken
hyvää on se, että koulu on lähellä eikä kauppaankaan ole pitkä matka. Lähellä on myös
metsää ja muita paikkoja joissa voi vaikka ulkoiluttaa koiraa.
iha hyvät urheiluseurat
ihan hyvä kaupunki. Mutta vois olla enemmän nuorisolle jotain tekemistä muuta ku leikkii
jotai nistiä prismalla/matkakeskuksella
Ihan kiva
Ihan kiva paikkahan tämä riihimäki on
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ihanan rauhallista ja paljon peltoja
Ihankiva
Ihmiset ovat aika ystävällisiä
iso koti
iso piha.
Itse tykkään mopoista ja riihimäellä on paljon niitä + autoja haluaisin säilyttää sen. Muut
kunnat oppii että kaikissa paikoissa ei ole kaupunkia.
ja katumme on rauhallinen siellä ajaa kyllä autoja mutta ei se lannista ketään vaikka
saastuttaakin ilmaa
Jalkapallokentät
Jalkapallosta. kodin. siitä ettei roskata ja liikutaan ilman autoja.
Jd
Jäähalli ja uimahalli/maauimala.
Jäähalli on mulle tärkeä.
kaikki on hyvää. olen ylpeä että on kauppoja mistä saada ruokaa. Haluan että perheeni
säilyy samana.
Kaikki on lähellä
kaikki on minulla mainiosti
Kaikki palvelut kävelymatkan päässä, kaunis luonto lähellä, sopivasti kulttuuria ja lyhyet
matkat myös lähikaupunkeihin.
kaikkitulee hyvin toimeen.
Kaupat
kaupat ovat lähellä. kodin. rauhasta.
kauppa lähellä
kavereita on lähellä
kaverit
kaverit asuu lähekkäin
kaverit asuvat lähellä koska tämä on pieni asuin paikka
kaverit ja kaupunki
kaverit ja tutut paikat
kaverit kaverit
kaverit on lähellä
kaverit on lähelläni
kavertit asuu lähellä
keskuskenttä ja urheilutalo
kioskeja
kioskeja
kioskeja
Kirjasto
kirjasto
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Kirjasto
Kirjasto on hyvä ja hieno paikka.
Kirjasto on hyvä paikka!
Kiva koulu
Kiva koulu
kiva koulu
Kiva koulu
Kiva koulu
Kiva koulu
Kiva pelata jalkopalloa.
kivaa on kun on paljonlekipaikoja.
kivat luontomestat
kivoja kavereita ja paikkoja missä voi olla.
kodistani, ystäväni, olla ssatuttamatta.
Koko perhe
Koteja

hauskat harrastukset mukavia paikkoja hauskoja puistoja

Koti
Koti ja koulu on mulle tärkeitä
koulu
koulu ja kaverit ovat lähellä.
Koulu puistot ystävät koti yökyläily
Kouluista. Monarin/ nuorisotalo. Nuoriso toiminnasta
Koulun ja puiston pihat ovat kivat.
Leiki pustoja.
Leikkipaikat, kodin lähellä on kiva paikka.
Leikkipuistot on kivoja.
Leikkipuistot skeittipuistot sairaala neuvola.
Liikunta mahdollisuudet
Luonto on hyvä asia!
luonto,kaverit,puistot vanhoina
Lyhyet välimatkat ja selkeät kulkuyhteydet.
Lyhyet välimatkat.
lyhyt koulumatka.
Lyhyt koulumatka. Haluan säilyttää hyvät jalkapallo kentät
Meidän koulu. Puistot on kivoja ja mulle tärkeitä.
Meillä on hyvät liikuntapaikat ja minulla on hyviä ystäviä luokassani ja muissa toimissa.
Meillä on paljon aktiviteetteja. Haluaisin säilyttää uimapaikat ja puistot sekä luontopolut.
Tekisivät enemmän luontoon kaikkia nähtävyyksiä ja aktiviteetteja.
Meillä on paljon kauppoja.
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Melko rauhallinen, monta julkkista asuu täällä
Metsiä ja kiva koulu ja kivat kaverit ja kiva koira
Metsiä on aika paljon vs hyvinkäällä kaadetaan kaikki pois.
Metsät ja puistot ja huvipuistot ja kivakoulu.
Metsät järvet luonto
Metsät on mukavia leikkipaikkoja, niitä meillä on.
metsät pitäisi säilyttää.
Mielestäni olemme reagoineet pandemian aikana hyvin, ja kokoomme nähden
kehittäneet esim. koulusysteemiä hyvin, jonka huomaa esim. robotiikassa.
Minulla on hyviä kavereita lähellä kotiani.
Minulla on hyvät kaverit.
Minulla on kavereita
Minulla on täällä hyvä koti/ kodit kaverit hyvä koulu ja muuta sellaista.
Minusta on hyvä luonto ja kaverit.
Minusta on hyvää luonto ja kaverit.
Minusta on Riihimäellä kivaa ja haluaisin säilyttää Riutan frisbeegolf radan ja
keskuskentän tekonurmen sekä valioareenan. Myös meidän koulu pitäisi säilyttää täällä
koska siihen on kiva tulla ja se on kivassa paikassa alakouluksi.
Monari
Mukava koti
Mun kaverini pesonen.
Mun kaverit.
Museot on kivoja ja tärkeitä.
Mä en omista riihimäkeä :D
Mökillä on tosi kivaa puistot on kivoja.
Mökilä on kivaa
Nuorisotilat
nuorisotyöntekijät, monarin, en tiedä
nykyisessä asuin paikassa on hyvää että kaikki parhaat kaverit asuu todella lähellä
Nykyisessä asuinpaikassa on hyvää että lähellä on kauppoja ja metsiä paljon. Muualla ei
ole paljoa isoja metsiä.
nykyisessä kaupungissa ei ole mlkein mitään kivaa.
olen erityisen ylpeä atomista
olen erityisen ylpeä että minulla on kavereita.
olen erityisen ylpeä että on kavereita. Haluaisin säilyttää kaverit ja nykyisen kodin.
Olen erityisen ylpeä kodista ja siitä että täällä on kivoja ihmisiä.
Olen erityisen ylpeä meidän vedestä se on niin puhdasta.
Olen erityisen ylpeä siitä että täällä on kiva käydä koulua ja on hyvä terveydenhuolto. :)
Olen erityisen ylpeäsiitä että minullan kavereita. Kaverit
Olen iloinen että asun noin 50 m päässä koulusta.
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Olen jalkapallokenistä erittäin ylpeä
Olen jalkapallokenistä erittäin ylpeä
Olen ylpeä bonanza. Säilyttää parkit. Olemaan killttei
Olen ylpeä että asun juuri siinä ja lähellä on kavereita. Haluaisin säilyttää rakkaat tavarani
ja tärkeä ihmiset. Minusta niiden eitarvitse ottaa siitä oppia.
Olen ylpeä että asun riihimäellä koska täällä on kaverini ja haluaisin että scuutti parkit
pidettäisiin riihimäellä
Olen ylpeä että kaikki paikat on lähellä ja kaikkialle voi pyöräillä. Kaupungilla ei olisi
mitään tarvetta purkaa mitään rakennuksia.
olen ylpeä että koulumatka on lyhyt. Haluaisin säilyttää kaaverit.
olen ylpeä että riihimäki ei ole liian iso eikä liian pieni.
Olen ylpeä että täällä on paljon puistoja. Olisin halunnut säilyttää Aarnivalkean. Mielestäni
muittenkin kannattaisi kävellä kaverille ja minne pääseekään kunhan ei mene autolla.
olen ylpeä kavereistani ja täällä on hyvät skeitti rampit
olen ylpeä kodistani. Haluaisin säilyttää tavaroitani.
Olen ylpeä kodistani. Haluan säilyttää ystäväni.
Olen ylpeä koulustani. Haluaisin säilyttää jalkapallokentät. Ei tarvitse ottaa oppia.
olen ylpeä koulutuksesta.
Olen ylpeä kun kaikki tvarat ja ruuat kaupoissa eivät maksi niin paljoa. Haluaisin säilyttää
kaikki koulut kunnallani. En oikein tiedä mitä muiden kuntien pitäiisi oppia mutta ehkä
hintja voisi alentaa.
Olen ylpeä kunnastani koska riihimäellä on paljon voimistelu harrastuksia ja keskustassa
on paljon hyviä liikkeitä.
Olen ylpeä lempivaarasta, monarin junnuklubista ja hirvijärvestä.
olen ylpeä minusta koska minä olen saanut ypin kokeesta9.kaverit. niin että ne ei roskaisi.
Olen ylpeä Riihimäen Nuorisoteatterist ja sen laajasta toiminnasta. Täällä on paljon
kulttuuria, joka on myös ylpeydenaihe.
olen ylpeä Riihimäestä, koska riksu on kiva.
Olen ylpeä siitä että asuinpaikassani pidetään kaupunki siistinä.
Olen ylpeä siitä että meillä on ilmainen kouluruoka. Haluaisin säilyttää kotini. Toiset
kunnat voisi oppia meiltä enemmän ulkoilemista.
Olen ylpeä siitä että olen saanut täältä kavereita. Haluaisin säilyttää kaverit. En tiedä.
olen ylpeä siitä että saan asua kaverreitteni lähellä ja on lyhyt matka kaupunkiin
Olen ylpeä siitä kun on siisti luonto. Haluaisin säilyttää liikunnan ja ystävät. Minusta
Helsingin pitäisi ottaa oppia.
Olen ylpeä siitä, että metsä on säilynyt. Haluaisin säilyttää ystävälliset kaupunkilaiset.
Olen ylpeä siitä, että saa olla rauhassa. Haluaisin säilyttää kaikki puistot. Siitä ettei saa olla
itsekäs.
Olen ylpeä siitä, että täällä ei ole paljon rikollisuutta, ja siitä, että täällä on mukavia ja
ystävällisiä ihmisiä.
Olen ylpeä tässä kunnassa minun koulusta eli herajoen koulusta
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Olen ylpeä, että minulla on hyvä koti. Kaverit ovat lähellä.
Olen ylpeä, että Riihimäessä on todella paljon mopomiittejä. Haluasin säilyttää
mopomiitit. Muut kunnat oppivat, että kaikkialla ei ole asvalttia
olen ylpeän ystävistäni ja luokasta en halua menettää kavreita muut kunnat voisivat
vähentää rikollisuutta
Oma koti on paras
Oma koti on paras!
omakoulu ja kaverit
On elläinpuisto on kivoja kavereita paras ope päivi.
On hyvä juoma vesi ja ystävällisiä ihmisiä.
On hyvä koulu
on kavereita kiva koulu kiva asua.
on kivaa kun saa asua hyvässä kaupungissa ja kavereiden lähellä
On kivoja naapureita. Haluan säilyttää Oman kotipihani.
On paljon harrastus alueita.
on paljon kavereita naapurissa
oon aljon kavereita ja metsää
Paljon hyviä kouluja jossa viihtyy ja oppii
Paljon urheilu mahdollisuuksia
PARAS ASUINPAIKKA!
parasta on puisto joka on lähellä meidän asuntoan ja myös olen ylpeä että meillä on kaksi
kissaa trampoliini
Pidän lähikouluista! Ne ovat auttaneet minua saavuttamaan sen, että opin helposti ja, että
en väsy koulumatkoilla.
Pidän omasta kunnastani erityisen paljon, koska se on rauhallinen enkä ole kateellinen
muille kunnille.
Pieni lelukauppa on tosi kiva
Pieni paikkakunta
Piha
pleikasta,pehmoja,en tiedä.
Pleikka on parhain
prisma
prismasta olen ylpeä ja voi helposti harrastaa jotain ja haluisin säilyttää hesen ja en tiedä
mitä muiden pitöisi oppia
prismasta prisman emt
Puisto
Puistojen huvilaitteet
puistosta
Puistot
rauhainen paikka
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rauhainen paikka
rauhallinen ja turvallinen
Rauhallinen kaikkea lähellä.
rauhallista
Rauhallista mutta nettiyhteydet eivät toimi.
Rauhallisuus
riihimaki on kiva paikka. ja siellä oppii kaikenlaista.
Riihimäellä on ainakin hyvää kuinka kaikki tarvittavat paikat on suht lähellä toisiaan.
Riihimäellä on kivoja tapahtumia, ja kivat koulut. Riihimäellä on kivat asuin alueet
Riihimäellä on paljon metsää,puita ja luontoa.Täälä riihimäellä on vähän porukkaa ja
mielestäni se on hyväksi.
Riihimäellä on rauhallista ja hyväyhteistyötaito haluaisin säilyttää ne.
Ruokapaikat
sairaala lääkkeet koulu harrastukset
Sairaalat
se että voi olla rauhassa .
se on hauska ja kiva ulkoilla
Se on hyvin rauhallinen ja taiteellinen ja täällä on paljon puistoja.
se on kiva ja rauhallinen
Se on lähellä kaverejija ja myös kauppaa.
Se on rauhallinen ja pieni paikka
se on rauhallinen kaupunki
se on rauhallinen paikka ja siellä on kiva asua.jos saan joskus toivoa säilytettävää niin
tahdon säästää perheeni.
se on tosi kiva. ja hauska.
Siellä on mukavaa ja rauhallista hienoja vanhan aikaisia taloja on myös.
Siellä on paljon kavereita ja muita hauskoja paikkoja
Siellä on paljon kavereita ja siellä on mukava asua.
Siellä on paljon ystävällisiä ihmisiä ja paljopn hyvia kavereita ja mahtavat olosuhteet
kouluissa.Haluaisin säilyttää kaverit,tutut,koulun,sukulaiset,ystävät,perheen KOKO
KAUPUNGIN!<3<3<3<3<3
Siellä saa olla rauhassa ja ilma on puhdasta.
sinne on lyhyt matka mennä
Terveydenhuolto hyvä. Haluaisin säilyttää nuorille tarkoitetut oleskelupaikat.
turvallinen
Tykkään kaikesta täällä esim. Luonnosta, koulusta, harrastuksista ja paljon muusta!
Tykkään kaikista Riihimäen keskustan paikoista.
Tykkään kodistani koska se on metsässä.
Tykkään kun kotini lähellä on leikkipuisto.
Tykkään kun täällä on Riihimäen pienilelukauppa.
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Tykkään Riihimäellä koulun lomista.viikonloput.Että ollaan kivoja toisille.
Tämä on rauhallinen paikka.
Täydelliset ystävät paras ope kiva talo parhaat vanhemmat
Tää on kiva ku on niin pieni mut ei kuiteskaa mikää kylä
tääl o hyvät harrastepaikat ja paljo kauppoja
Tääl on hyvä steissi
Täällä ei ole rosvoja ja täällä on turvallista asua.
Täällä hyviä kauppoja, esim legoja löytyy.
Täällä kaikki on mielestäni hyvin
täällä minulla on hyviä ystäviä
Täällä on hyviä kouluja
täällä on hyviä ystäviä.
täällä on hyviä ystäviä.
Täällä on hyvät harrastus mahdollisuudet lapsille ja nuorille.
Täällä on hyvät oppimis mahdollisuudet.
täällä on hyvät urheilumahdollisuudet
täällä on kaikki ihan hyvin
täällä on kavereita
Täällä on kivoja harrastuksia. Haluaisin säilyttää sen että tämä kaupunki on pieni. Täällä
on hyvä palvelu.
täällä on kivoja paikkoja
Täällä on kivoja puistoja!
Täällä on kivoja puistoja.
Täällä on paljon kauppoja ja uimala.
täällä on paljon metsiä en tiedä onko muissa kaupunkeissa/kunnissa paljon metsiä.
täällä on paljon metsiä.
täällä on prisma
Täällä on prisma ja täällä on kivaa
Täällä on rauhallista ja tämä kaupunki on pieni niin kaikki paikat ovat lähellä toisiaan ja ne
on helppo löytää.
Täällä on rauhallista.
Täällä on urheilukenttä.
täälä on matkakeskus ja parkkihalli ja prisma
Ui ma la
Uimaallas
uimahalli
Uimahalli ja hotelli jätelöauto ja tranpoliini
Uimala
uimala
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Uiminen
Urheilupaikat ja puistot
ystävällisiä ihmisiä kaikki on lähellä.
ystävät Kiva koulu pelit

8. Millainen olisi unelmiesi kunta?
Millaisessa kunnassa haluat elää ja tehdä työtä tulevaisuudessa?Millaiseen paikkaan haluaisit
rakentaa kotisi? Vastaajien määrä: 358



67 henkiöä vastasi: En tiedä.
Muut vastaukset:

Alueelle mikä sijaitsee Oulun alapuolella. Haluaisin laskettelukeskuksia.
amerikaan
aurinkoon
Aurinkopuisto (sisäpuisto/leikkipaikkas) olisi kiva:) Auringonmuotoinen kiipeilyteline.
ei kiinnosta kuitenkin aion elää kerrostalossa
ei ois nistejä
ei olisi väkivaltaa eikä kukaan roskaisi
Ei roskaa,aurinkoista,paljon eläimiä,tanssin opettaja,hyvät maastot ja metsät.Haluaisin rakentaa
kotini rauhaisalle alueelle.
Ei roskata ,sotketa ja paaaaaaaaaaaaaaaaaljon metsää.
Ei roskia maassa,
Ei saasteita rikkaitan ihmisiä kaikki osaisivat keulia ja ei olisi niin huonoja Riihimäen
kunnanedustajia.
En halua asua pienessä kunnassa enkä isossa kunnassa.
en tiedä ehk hyvinkää ainola riihimäki en tiedätohon ysi kohdan ekaan mun vastus on joskus ja
ysi kohdan ysiin joskus
en tiedä missä kunnassa haluan tehdä työtä mutta unelma ammattini o ammatti piirtäjä
Enemmän kaikenlaisia puistoja.
enemmän ruokakauppoja
enemmän tekemistä
Enemmän ulkoilupaikkoja
Että kaikki olisivat ystäviä eikä olisi väkivaltaa
että olisi lähellä ramppeja ja keula suoria. ja että lähellä on uimahalli/ranta
että saisi olla kaikkialla.
Että täällä olisi mäkkäri,starbucksi,tako bell, dunkin donuts jne.
Etää paikkakunta ei olisi tylsä vaan että siellä olisi enemmän jotain tekemistä. mutta ei liikaa
ihmisä
Florida
haluaisi elää erittäin luontoisassa paikassa ja rakentaa taloni sinne.
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Haluaisi olla mukavassa ja iloisessa paikassa, kun teen vielj joskus töitä. Haluaisin rakentaa
talon lähelle kouluja ja keskustaa.
haluaisin asua vantaalla, haluaisin rauhallisen asuinpaikan ja modernin talon.
Haluaisin asua hyvässä kunnassa ja jossa saa hyvän palkan. Haluaisin rakentaa kotini
rauhalliseen paikkaan.
Haluaisin asua kunnassa jossa on keskuskeittiön kouluruokaa ei palmian :)
Haluaisin asua kunnassa, jossa olisi keskuskeittiö. Haluaisin, että täällä olisi vähemmän
robotiikkaa, muuten täällä ei ole huonoja puolia.
Haluaisin asua rauhallisessa ja, että siellä on paljon järviä ja kauppoja. Haluasin rakentaa kotini
asuinalueeseen.
Haluaisin asua Riihimäellä ja tehdä töitä myös Riihimäellä tai ehkä Hyvinkäällä
haluaisin asua samalla paikkakunnalla mun parhaan kaverin kanssa. se on hieno paikka. Mun
paras kaveri tulee tänne ylä-kouluun. joten nähdään vähän useammin kuin kerran tai pari
viikossa.
Haluaisin asua sellaisseessa kaupungissa missä kaikki olisivat ystävällisiä.
Haluaisin elää ja työskennellä rauhallisessa kunnassa jossa olisi tarpeeksi luontoa.
Haluaisin elää kunnassa jos olisi hyvä olla. Rakentaisin kotin jonnekin rauhalliseen
pikkukaupunkiin maallle.
Haluaisin elää kunnassa jossa on kaikki tarvittava ja vähän asukkaita, eli saman lainen kuin
Riihimäki.Haluaisin asua Riihimäellä.
Haluaisin elää kunnassa jossa on paljon hälinää mutta samaanaikaan rauhallinen, kauniiseen ja
isoon kaupunkiin jossa on paljon kauniita maisemia.
Haluaisin elää kunnassa jossa saa vaikuttaa asiohin ja missä kaikki olisi hyvin .
Haluaisin elää kunnassa, jossa asiat olisivat todella selviä. Haluaisin rekantaa taloni luonto
ystävälliseen kaupunkiin, jossa on paljon luontoa.
Haluaisin elää kunnassa, jossa kaikki olisivat kilttejä toisilleen eivätkä kiusaisi tai riitelisi.
Rakentaisin kotini paikkaan, jossa on tarpeeksi hiljaista omaan ajatteluun ja pohdiskeluun. Olen
yliherkkä melulle.
Haluaisin elää kunnassa, jossa olisi puhdas luonto. Haluaisin rakentaa kotini rauhalliselle
maalle.
haluaisin elää rauhallisessa kunnassa ja että taloni olisi merellä
Haluaisin elää riihimäen kaltaisessa kunnassa
haluaisin elää sellaisessa kunnassa jossa olisi upea luonto.
Haluaisin lähikoulun lapsille ja luonnon läheistä ympäristöä
haluaisin muuttaa espanijaan
Haluaisin oman kodin hevostallien viereen.
Haluaisin perustaa omanlastenhoitolan ja olla pukusuunnittelija. Tahtoisin rakentaa taloni
johonkin missä olisi hienot maisemat.
Haluaisin rakentaa kotini lählle maatilaa. Haluan asua kunnassa jossa on kiva olla ja mukavia
ihmisiä.
haluaisin rakentaa kotini puoliksi metsään ja puoliksi kaupunkiin.
Haluaisin rakentaa kotini rauhalliseen ja isoon paikkaan.
Haluaisin rakentaa kotini rauhalliseen paikkaan ja haluaisin elää ja tehdä töitä jossain joka tekee
iloiseksi
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Haluaisin rakentaa kotini Turkuun, Helsinkiin tai Riihimäelle kaupunkiin.
Haluaisin rakentaa taloni pieneen ja rauhalliseen kylään, jossa kaikki tuntevat toisensa.
Haluaisin suunnilleen samanlaisen paikan kun nyt ja haluisin omakotitalon
Haluaisin tehdä isompana töitä jossain Riihimäellä ja asua siellä.Haluaisin rakentaa taloni
jonnekin valoisaan paikkaan.
Haluaisin tehdä isompana töitä jossain Riihimäellä ja asua siellä.Haluaisin rakentaa taloni
jonnekin valoisaan paikkaan.
Haluaisin tehdä sellaisessa paikassa jossa on paljon luontoa ja vähän ihmisiä
Haluaisin, että lähikoulut pysyvät aina.
Haluaisisin asua kaupungissa. Haluan tehdä työtä täällä kotikaupungissa jossa asun tälläkin
hetkellä.
Haluan elää rauhallisessa ja hauskassa kunnassa. Haluaisin rakentaa ko
Haluan elää riihimäessä.
Haluan elää sellaisessa kunnassa missä on läheisiäni.
haluan maalle hiljaisuuteen tai kaupungin ääniin sillä ei ole väliä vaan sillä mikä tuntuu hyvältä
esimerkiksi hyvinkäälle
haluan paikkaan johon voin rakentaa kodin ja tallin kirsikka puita ja kaikkea ihnaa.
haluan tehdä työni kotona. haluan rakentaa kotini rannalle.
haluan tehdä töitä riihimäellä ja asua riihimäellä.
Haluasin omakotitalon ja haluaisin olla Helsingin kestustassa.
Haluisin asua Vantaalla ja hienon talon.
haluisin asua vantaalla ja hankkia uudentalon.
Haluisin elää puhtaassa ja rauhallisessa kunnassa jossa ei roskattaisi.Haluaisin rakentaa kotini
jonnekin luontoon tai maalle haluaisin myös maatilan.
Haluisin sellaisen kunnan jossa hyväksyttäisiin turrit,tumma ihoiset,oma seksuaalisuus ja
kaikenlaista muuta mitä muut ihmiset antavat vihaa.
Halusin pienenä poliisiksi mutta nykyään ajattelen vähän erillaisia töitä.
Hebelmäpuutarha
helsingin keskusta ja keskustaan
Helsingis. Keskustaan lähelle skedeparkkia
helsingissä samanlaisessa paikassa kun nyt.
Helsinki
helsinki
Helsinki
Helsinki varmaan
Helsinki, keskustaan
Helsinki
hieno,lähellä joku jarvi tai meri.
hiljaiseen mutta ei kovinkaan kaukana
hotelli riihimäellä
hyvinkäälle

Riihimäen kaupunki

PL 125, 11101 Riihimäki

www.riihimäki.fi

Strategia 2035
tausta-aineisto

72

10.11.2021

hyvä imapiiri, paljontekemista nuorille
hyvä koulu ruoka (joskus ei ole) ei roskia ja ihmiset välittäisi mitä he tekevät luonnolle.
Hyvä terveydenhuolto, ei kiusaamista ja turvallista asua. Haluaisin rakentaa tälläiseen paikkaan
kotini.
hyväs
hyvät julkisenliikenteen yhteydet, puhdas luonto, vilkas keskusta, hyvät urheilumahdollisuudet
Hyvät liikenne yhteydet.
hämeenlinassa tai hyvinkäällä.
Hämeenlinna
hämeenlinna
hämpälinä
ihanaa jos olisi enemmän jäätelö kiskoja ja olisi kiva jos olisi enemmän uima halleja
Iso ja vaarallinen.
iso kunta paljon isoja taloja nykin tapainen
Isoja taloja
isokoulu
isäs
johonkin
Johonkin aika lähelle kaikkia lähellä pitäisi olla harrastuksia ja läheisiä ihmisiä.
joku kotoisa
jonnekki kaupunkii
Jos olisi minecraft ilmanen jos olisi hyvät pelit kaikit minecraft
jossa viihdyn, en osaa sanoa.
jossai missä on kaikki esim kaupat lähellä
Jossain aika rauhallisessa. Haluaisin rakentaa taloni maalle koska haluan pitää hevosia.
juuri tälläinen missä asun
Juuri tämä missä asun. :)
Juuri tämä riihimäen kunta, mutta haluaisin mäkkärin.
jyväskylä
Järven lähellä olisi kiva olla.
Järven rannalle rakennan oman kodin.
Järvi
Järvi
järvi/meri vieressä, kauppakeskus, ja mukavat oltavat.
Järviä ennemän jäätelökioskeja lisääurheilu kauppoja hienoja kouluja ja eikä roskattaisi
tykkäisin että tääällä sm liiga tps gatorade center sekä että tps pelaisi jokereita vastaan
Jätti koiria ja iso koira puisto.
Jäähalli pitäisi olla lähellä.
Jäätelökioskeja järvia.
kaikki olis ilmaista
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Karki lina
karkkikaupunki
Kauppa ja kioski olisi lähellä.
Kauppa olisi tärkeä. Työpaikka olisi hyvä olla kodin lähellä.
kavereita pitäis olla lähellä
keskustassa olisi oman kodin paikka
kivassa ja rauhallisessa.
Kodin lähellä autotie. Hyvä piha-alue mun lapsille jossa leikkiä.
Koirapuisto pitäisi olla lähellä.
Koivumetsä olisi lähellä.
koti olisi kiva rakentaa järven rannalle ja peltoja lähistöllä
Kotini olisi kahdessa tai kolmessa kerroksessa.
Koulu pitäisi olla lähellä!
kouluista ei olisi tietoakaan. Haluaisin rakentaa talon portugaliin meren rannalle.
Kunassa jossa kaiki on lähellä
Kunnassa jossa ei tarvitse pelätä on paljon vapaa-aika viihdettä ja kodit eivät maksaisi liikaa.
Haluaisin rakentaa kotini paikkaan jossa on hyvä elää.
kunnassa jossa rikollisuus on tosi vähän haluaisin rakentaa talon rauhalliseen paikkaan
Kunnassa olisi enemmän jäähalleja.
kunnassa olisi hyvä olla ainakin kolme ruokakauppaa ja tori. Liikunta paikat ovat myös hyvin
tätkeitä että lapset ja nuoret sekä aikuiset pääsevät liikkumaan. On myös hyvin tärkeää että
vanhemmat ihmiset pääsevät liikkumaan. On myös hyvä jos olisi puistoja ja elokuvateattereita.
Tärkeää on myös että nuorija ja lapsia kuunellaan.
Kunnassa olisi luontoa ja kaupunkia yhdistettynä.
Kunnassa, jossa on koulu, sairaala jne.
Kunta jossa kaikilla on kivaa eli Riihimäki.
Kunta jossa palveluita olisi myös pienemmissä taajamissa, eikä vain keskustassa. Kunta jossa
harrastusmahdollisuuksia olisi laajasti kaikille ikäluokille. Kunta joka pitäisi huolta jokaisesta.
kunta jossa saisi itse päättää minkälainen se olisi
Kuntaan, joka on suvaitseva ja pitää yhtä. Paikkaan, jossa minulla on turvallinen ja hyväksytty
olo.
lanzarotelle
Lentäviä autoja huvipuistoja skeittipuistoja skeittiramppeja lentäviä koteja avaruuskaupunki
paljon kauppoja ostoskeskuksia minecraft maailma super mario puistoja ja paljon puhelimia.
Linna jossa saa

nukua

Linna josa voi nukua
linnassa,tulivuorelle.
Lyhyet koulumatkat lisää jalkapallo kenttiä lisää puistoja.
Lähellä metsää ja puita. Leikkipuisto olisi kiva jos mulla olis lapsia.
maalle.
melko pienessä ja hyvä ilmapiiri.
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merenrannalle lämpimään maahan.
Metsä lähellä.
Metsä on tärkeä.
Metsän lähellä.
Mieluiten suhteellisen pienessä kaupungissa järven rannalla isossa talossa.
Minulla ei ole juurin sellaista.
Minun unelma kunta olisi Askola tai Eurajoki
minä haluaisin tehdä töitä lämpimässä paikassa ja sinne myös haluaisin tehdä kotini.
Minä haluaisin tehdä töitä Riihimäellä ja asua riihimäellä
missä on hyvä olla
Missä on paljon tutkittavia paikkoja ja tekemistä
missäolisi enemmän kauppakeskuskia ja mäkkäri
Moderni paikka, jossa olisi paljon tilaa asua.
Mukavassa
Muutan varmaan Helsinkiin siellä on paljon työpaikkoja.
Mä haluaisin että täällä olisi paljon jäätelöä ja aina kesä lisää uima rantoja
Mä tykkäisin että täällä ois sm-liiga joukkue nimeltä tpstappara
Mätsä.
nyciin tai jonnekkin missä on meri ihan lähellä ja on lämmintä
Ois paljon kavereita kiva koulu lyhyt matka kaikkialle.
Olis mahtavaa jos kunnassa olisi iso skeittiparkki jonne mahtuu niin aloittelijat kuin myös
pidempään harrastaneey, eikä boksit ja rampit sobeltuisi vain tierylle taitotasolle. Paljon
harrastusmahdolkisuuksia
olisi enemmän heppatalleja
Olisi enemmän hevos talleja ja voimistelu saleja missä treenata.
olisi enemmän hevostalleja
Olisi kiva että koulun pihalla olisi lampi ja jätskikioskioski ja saisi mennä joka välitunti saisi
mennä metsään
Olisi kiva rakentaa koti isolle tontille.
olisi paljon voimistelu paikkoja.
olisikivaajoseiminuamäärältäisiminuamäärältäisikotona.
Oma koti taloja ja kerrostalot on kaikkien talot
Oma koti tulis meren rannalle tai meri olisi lähellä.
Oman kodin lähellä olisi ruokakauppa.
Onkipaika
otin kaupungin johtajaan yhteyden koulun kautta
oulu
oulu tai joku muu paikka kunta joka mua kiinnostaisi
paika jossa kaiki on hiljaa
Paikka jossa EI olisi koronaa!
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paikkaan jossa asuu paljon minulle tuttuja ihmisiä
Paljon huvipuistoja ja karkkia ja koulussa olisi paljon koiria ja koulussa olisi järvi ja yksi sarvisia
koulussa saisi kotsoa kokoajan puhelinta.
Paljon huvipuistoja kioski koulun lähellä koulun välitunnilla saisi käydä kioskilla koulussa saisi
katsoa kännykkää koulussa tehtäisiin enemmän kuvista kouluun saisi ottaa lemmikin
paljon kauppoja ja isoja taloja
Paljon kauppoja ja myös kauniita ulkoilupaikkoja. Taloni haluaisin rakentaa lähelle keskustaa
johonkin suht rauhalliseen paikkaan.
Paljon nuorisotiloja, kauppoja ja puistoja
Paljon puistoja.
parkkihalli mikä ois aina täynnä tuning mersuja ja volvoja ja bmw e30 ja siel vedettäs rallii
Pieni ja rauhallinen
pieni kaupunki
pieni paikkakunta
Pihalla uima-allas, tramppa.
Pore alas kaksi hämä häki keinuija saisi huvi puisto kioski koira aitaus
puhtaassa ja ilman roskia. tasaiseen ja kivaan.
Puisto
pääkaupunki seutu
rauhaisassa ei mitään tappeluja
Rauhallinen
Rauhallinen ja hiljainen.
Rauhallinen turvallinen.
rauhallinen, turvalllinen ja auttavainen
Rauhalliseen ja puhtaaseen paikkaan.
rauhallisessa ja turvallisessa paikassa haluisin asua.
Rauhallisessa kunnassa, jossa olisi kaikki tarvittavat palvelut helposti saatavilla.
rauhallista,paljon kauppoja ja paljon futiskenttiä.
rihmäki
riihimakaeen.
Riihimaki on mun unelma kunta haluan rakentaa taloni Riihimaelle.
Riihimäki
Riihimäki
riihimäki
Saareen
samassa kunnassa kuin nytten
Santerin Sateenkaarimaa
Se laaiseen jossa kaikki olisi iloisia mukavia ja missä olisi kiva asua.
se lain jos on kavereita
Se olisi semmoinen kunta jossa olisi kivoja kavereita.Haluaisin rakentaa kotini meren alle.
sellaiinen jossa kaikilla olisi kunnon pelikone.
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Sellainen joka räjähtää
Sellainen jossa on iso hiekkaranta.
sellainen jossa pääsee helposti ja nopeasti uimaan ja kauppaan.ja että pääsee nopeaa töihin.
Sellainen jossakaikki olisikivoja ja olisi paljon eläimiä
Sellaisessa jossa ihmiset lisivat auttavia ja mukavia
sellaisessa jossa on paljon metsää ja hevosia.
sellaisessa, jossa on paljon urheilu paikkoja ja monipuolinen ympäristö
Sellanen mis on kilttei ihmisii ja tekemistä kaiken ikäsille
semmoinen jossa on
semmoinen missä olisi mahdollisimman paljon töitä eläinten kanssa ja semmoinen maatila fiilis.
maatilan lähelle tai sitten tekisin oman maatilan ja muuttaisin sen viereen
Semmoinen missä on uimaranta, uimahalli ja paljon muuta aktiviteettia ja siellä on esimerkiksi
huvipuisto
semmoinen niinkuin riihimäki mutta täällä on kyllä aika möykkyset pyörätiet että jos ne
silentäisi niin sitten tämä olisi unelmien kunta.
Semmonen semi iso kaupunki missä on kaikki saatavilla lähellä. Haluaisin että kotini olisi jossain
kaupungin reunalla mutta silti lähellä kaikkea.
Siel ois kauppakeskuksia ja kaikkee kkonaa
siellä olisi ilmaistakaikki siellä olisi paljon kouluja
Siellä olisi paljo enemmän pyöräilyratoja esim. pumptrack ja maastopyöräilyrata.
Siellä olisi turvallista asua ja asiat hyvin niinkuin minun asuinpaikallani.
Siellä pitää olla paljo metsiä.
sisä skeitti ramppi
sisä skeittiparkkki
Super park
Super park
Superparkin viereen
Suurkaupungissa
tahdon asua samassa paikassa missä nytkin.
Tampere
Tampere
Tampere tai rauma
tampere, helsinki, hämeenlinna
tampereella tai helsingissä tai riihimäellä
Tampereelle koska siellä on poliisi koulu
Tasa-arvoisessa kunnassa
turvallinen iso ja ei niin tylsä
Turvallinen, siisti ja moderni luonnon läheisyydessä
turvalliseen.
Turvallisessa ja kehittyneessä kunnassa, jossa olisi lyhyet välimatkat joka paikkaan ja paljon
viheralueita.
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Työpaikka pitäisi olla lähellä.
Tällainen missä jo asun.
tälläinen
tämä on ihan hyvä
tää on hyvä
Uima-allas olisi kiva.
Unelma kuntani on tampere
Unelmien kubta oid semmonen missä ois vesistöä (esim teko tai muunneltua) jossa olisi
mahdollisuus virkistäytyä lähempänä kuin hirvijärvi on keskustasta. Olidi kauppakeskus, missä
ei oikeasti ole tyhjiä kauppoja pilvin pimein vaan vaatteita myytäis ja niin edelleen.
unelmien kunta olisi kaikilla on iso talo jopa kodittomilla rahaa ruokaa vettä ja nukkuma paikka
ei kiusata noudatetaan lakea ei olisi roistoja ei sotia ei aseita
Unelmien kunta olisi sellainen missä olisi hyvä luonto.
Unelmien kunta on että se ei ole kovin iso mutta ei kovin pieni. Haluaisin vähän kauemmas joku
1km kaupungista omakoti talossa maalla ja olisi oma pelto.
Unelmien kuntani olisi paikka jos olisi luonto.
Unelmien kuntani olisi varmaan sellainen paikka jossa olisi paljon liikunta mahdollisuuksia ja
Luontoa jossa saisi vapaasti ulkoilla. Eikä olisi mikään kauhean iso kaupunki ja sellainen joka
olisi turvallinen.
Unelmieni kunta olisi juuri Riihimäki, sillä ainakin omasta mielestäni tämä on idyllipaikka asua ja
paljon mahdollisuuksia.
Unelmieni kunta olisi sellainen jossa olisi huvipuisto ja iso kirjasto.
Unelmieni kunta olisi semmoinen että olisi hyvät liikuntamahdollisuuksia ja kauppoja ja paljon
kivoja ihmisiä
Vaasaan!
ystävällisessä ja roskattomassa ja rauhallisessa
Öö esim paljon luontoa eikä pelkkää asvalttia ja paljon valoa.
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9. Millä tavalla kerrot toiveesi kunnalle?
Vastaajien määrä: 384 Tulkintaohje: Lähimpänä ykköstä olevissa eniten Kyllä-vastauksia
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kyllä

ei

Keskiarvo

Mediaani

Kerron opettajille tai henkilökunnalle toiveista

45,7%

54,3%

1,5

2

Laitan viestin koulun palautelaatikkoon

14,1%

85,9%

1,9

2

Asia etenee vaikuttajaryhmän jäsenille kertomalla
(oppilaskunta, nuorisovaltuusto, puolue tms.)

29,5%

70,5%

1,7

2

Kirjoitan somekanavalle

13,1%

86,9%

1,9

2

Kirjoitan yleisönosastolle

4%

96%

2

2

Laitan viestin kunnan sähköiseen palautekanavaan

10,3%

89,7%

1,9

2

Annan asiakaspalautetta

21,8%

78,2%

1,8

2

Kirjoitan tai soitan suoraan päättäjille

6,1%

93,9%

1,9

2

Vastaan kyselyihin netissä

50,5%

49,5%

1,5

1

Vastaan lyhyisiin kyselyihin puhelimella

28,2%

71,8%

1,7

2

Äänestän (esim. äänestykset koulussa tai vaaleissa)

41%

59%

1,6

2

Vanhempani hoitavat asian puolestani

33,9%

66,1%

1,7

2

Osallistun yhteiseen suunnitteluun / työpajaan

22,9%

77,1%

1,8

2

Osallistun vapaaehtoistyöhön hyvän asian puolesta

26,2%

73,8%

1,7

2

Keskustelen päättäjien kanssa

12,9%

87,1%

1,9

2

Liityn itse vaikuttamisryhmään

13,1%

86,9%

1,9

2

Osallistun puolueen toimintaan

10,5%

89,5%

1,9

2

Poistun paikalta (en käytä palvelua tai tule paikalle
enää toista kertaa)

13,8%

86,2%

1,9

2
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10. Lapsia ja nuoria kuullaan kotikaupungissani...
Vastaajien määrä: 402

n

Prosentti

väärällä tavalla ja koen, että en voi (tai uskalla) kertoa todellisia mielipiteitäni
aikuisille

15

3,7%

vähän / silloin tällöin / melko heikosti

47

11,7%

195

48,5%

melko hyvin / usein / toteutuu hyvin

85

21,2%

erittäin hyvin / riittävän paljon / toteutuu kiitettävästi

60

14,9%

en osaa sanoa / en tiedä / en ole seurannut asiaa

11. Millä tavalla lapsia ja nuoria mielestäsi kannattaisi kuulla?
Mitä välineitä ja keinoja itse käyttäisit lasten ja nuorten kuulemiseen, jos olisit virkamies tai päättäjä?
Vastaajien määrä: 306



109 henkilöä vastasi: En tiedä
Muut vastaukset:

aivot.
antaa nuorten puhua enemmän.
antaisin enemmän päätös valtaa.
Antaisin vaikka yhden viikon joka on nuoret esiin viikko
bongolabongozazaza
ei kannata
ei millään tavalla
enemmän semmoisia puistoja missä olisi enemmän leluja ja tekemistä. semmoisia eläin
kiertelyjä eli esim on pari hevosta jolla voi ratsastaa ja sitten koiria mitä voi silitellä
Ennnnnnnnnn tiiiiiiiä.
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erillaisesti
erittäin palljon
esim että ne leikkii tai kuuntelee musiiikkkia
Esimerkiksi järjestää erilaisia tilaisuuksia ja väittelyjä.
Esimerkiksi sosiaalinen media. Sinne voisi laittaa kyselyitä ja mahdollisuuksia kertoa mitä
haluaisi pois tai mitä lisää.
että ne kaikki sopivat ryhmässä ja miettti mikä olisi tosi tärkeä toive.
Että netekisi jotain hyvää.
Että olisi joku nettisivu minne voi laittaa ideoita.
ettärohkaisee muita
haastaatelisisin lapsia paljon.
haastattelemalla ja viestipalstalla.
heidän pitää antaa sanoa oma mielipide. (esim: haluan pyörä mäen)
Heitä pitäisi kuunnella paremmin.
hhhyvin
hyvillä asioilla.
Hyvin
hyvin
Hyvin hyvällä korvalla.
Hyvin koska heillä saattaa olla joskus todella hyviä ehdotuksia.
Hyvin.
hyvällä tavalla
iloisena hyvin hoidettuna ja kilttinä
Iloisesti ja erittäin kohteliaasti.
iloisesti ja kivasti.
jollain viestintäpalvelulla
jonkunlainen äänestys
jos minulla olisi omia lapsia kuuntelisin heitä ja heidän ideoita
jotai kyselyit tekemäl emmätiiä lol
Järjestäisin äänestyksen
Kaikilta kysytään oma mielipide.
Kaikissa kouluissa pitäisi olla vaikka joka viikko jokin aika jolloin lapset ja nuoret voisivat
puhua opettajille esim,salissa ja se kestäisi 10min.
Kaikki hyvin perustellut pitäis toteuttaa
kaikki paitsi väkivalta ja muut ei pitäisi toteuttaa mutta esim 12 vuotiaille mopo nii ne
pitäisi toteuttaa
Kaikki saaisikertoa mielipiteen
Kaikkia kohdellaan ystävällisesti ja kaikki päästetään mukaan.
kaikkia nuoria ja lapsia pitäisi kuunnella
Kaikkli ulossssssss
Kannattaa kuunnella kaikkia tasa-arvoisesti.
Kannattaisi pitää kyselyjä lapsille. Ja parantaa lasten asemaa.
karkia ja herkuja.
Kehottaisin nuoria vastaamaan erilaisiin kysymyksiin ja ottaisin aktiivisimpia nuoria
mukaan päättämään nuorille tärkeistä asioista.
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Keskustelusin nuorien kanssa ja kannustaisin heitä vaikuttamaan.
kilteillä/järkevillä sanoilla
Kiltisti ja pitäisi kuunnella rauhassa.
kiltisti.
Koittaisin saada kodittomille hyvän ja mukavan perheen että he tuntevat itsensä iloisiksi.
kone
korvilla pitäisi kuulla?
Kouluihin lisää kyselyitä joita täytettäisiin. Mielestäni kyselyt ovat kivoja ja niissä voi
halutessaan vaikuttaa.
koulun kautta
Koulussa voitaisiin kirjoittaa kirje päättäjille
enemmän kyeelyitä
Enemmän kyselyitä.
erilaisin netti kyselyin
kysely
kyselyillä
kyselyjä.
Kyselyt ovat hyvä keinoo
Kysy nuorilta asioita
Kysyisin
kunnella mitä asiaa heillä on
kunnolla
kuulemalla
kuulla onko järkevää sanottavaa
kuunnella aina
Kuunnella mitä he puhuvat.
kuuntelemalla
kuuntelemalla ja jakamalla heidän mielipiteitään
Kuuntelemmalla jos heillä on asiaa.
kuuntelisin heitä
kuuntelisin kaikkia yhtä paljon!
kuuntelisin mielipiteitä.
Kuuntelisin mitä he puhuvat.
Kuuntelisin nuorisovaltuuston jäseniä
kuuntelisisin kunnolla ja yrittäisin toteuttaa asiat mahdollisimman hyvin.
Kyselesin tai tekisin jonkun kivan testin.
Kyselyt ja vierailut kouluille
Kyselyt netissä ja erilaiset tapahtumat olisivat varmaan hyviä.
Kyselyt ovat hyviä minun mielestä siihen että lapset ja nuoret pääsevät kertomaan
mielipiteitään.
kysyisin heidän mielipiteitä
Kysyä heiltä mitä tekemistä he haluaisivat että rakennetaan Riihimäelle.
Kysyä mielipiteita testeillä.
Laittaisin jokaiseen kuntaan ainakin yhden leikkipaikan taikka puistoja,urheilupaikkoja
jossa voi viettää aikaa treenaamalla tai muuten vain.
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Laittasin leikkipaikko,puistoja kuntoon ja urheilukenttiä.
Lapset pystyvät tekemään hyviä päätoksiä.
Lapset voisivat kirjoittaa esim. Lasten uutisiin mielipiteitä.
lapsi pitää kuulla
lapsia ja nuoria voisi kuunella jollain kyselyillä
Lapsia ja nuoria olisi hyvä kuulla kyselyiden avulla.
Lapsia ja nuoria pitäisi kuulla niin että kuuntelee lasten ja nuorten ehdotuksia
Lapsia ja nuoria pitäisi kuunnella korvilla
Lapsia ja nuoria saisi aina kuunnella koska lapsilla ja nuorilla pitää olla joku tai jokin jonka
kanssa puhua, koska lapsi tuntee olonsa turvalliseksi kun joku kuuntelee.
lapsilla pitäisi olla ääni oikeus
Lapsille ja nuorille tulisi sisäleikkipusto.
Lapsille ja nuorille voisi järjestää äänestyksiä ja antaa heidänkin päättää
lasten ja nuorten kokous
lasten toiveita pitäisiä kuunella koska heillä on hyvä mielikuvitus, vaikka kaikki toiveet
eivät ole järkeviä, niistä voi silti välittää
Luulen että, saan lapsista tietoa instagramista.
Lähettäisin lapsille kirjeen
Lähettäisin valokuvan.
Lähettäisin videoviestin lapsille
Lähettäisin viestejä lapsille.
maksetaan niille ja annetaan omaa aikaa eikä häiritä.lapset tarvitsevat teini iässä omaa
aikaa.
Menisin kysymään lapsilta/nuorilta
Mielestäni lapsia pitäisi kuunnella enemmän ja se ois kivaa jos sais vastata paljon oman
kuntansa tulevaisuuudesta.
Mielestäni lapsia täytyisi kuulla kuuntelemalla heidän mielipiteensä ja unohtaa liian
tiukat/tarkat otteet. Sen takia minuunkin vaikuttaa, kun sisaruksiani kuulustellaan
esimerkiksi sotkemisesta tai muusta vastaavasta.
Mielestäni lapsien ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa esim. Harraste alueiden pitämiseen
ja purkamiseen. Jos olisin virkamies tai päättäjä loisin lasten hallituksen, joka saisi
vaikuttaa kaupungin päättämisiin ja asioihin.
Mielipiteemme ovat yhtä vakavia ja asianmukaisia kuin aikuistenkin, joten meitä pitäisi
kunnioittaa myös sen mukaan. Erityisesti nuorten kohdalla emme mielestäni tarvitse
erityiskohtelua, suurin ongelma on usein ettei meitä oteta tosissaan.
miksi tää on täynnä paskaa
Mitä mieltä hekin ovat asioista. Mikä heillä on ongelmana jne.
Monia lapsia ja nuoria kannattaa kuunnella ja keskustella eri asioista jos
kommentit/viestit ovat hyviä ehdotuksia.
Mukavalla mielellä
Netissä/sähköpostitse emt
Nettin ja koulun avulla nimettömänä
niin että lapsia saisi kuunnella sen takia jos niillä on asiaa tai jos niitä sattuu.
Niinkuin he olisivat aikuisia.
No järjestämällä vaikka prismaan jonnekki julkisile alueille paikkoja jossa saisi lappuun
kirjoiittaa mitä toivoisi
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no ne voisi kertoo kaiken vanhemmille tai ystäville jotka eivät kerro sossulle tai poliisille.
ottaisin itse yhteyttä
ottamalla myös lapset huomioon ja päättämään tai sopimaan yhteisistä asioista
Palautelaatikko
Palautelaatikko koululla josta aika ajoin viestit päättäjille.
Paljon koska asiat voi olla tärkeitä.
Paremmin mutta surkea kunta ei kuuntele mitään.
pitäis kuunnella nuoria.
pitäisi kuunnella lapsia ja toteuttaa heidän ehdotuksia
Pitäisi kuunnella mulria ja niiden järkeviä asioita
pitäisi luoda joku verkkosivu johon voisi kirjoittaa ehdotuksia kaupungin parantamiseen
ja niitä myös luettaisi ja harkittaisiin.
Pitäisi tehdä enemmän niitä asioita joita lapset toivoo
pitää vain kuunnella lapsia
Puhelinta käyttäisin.
Puhumalla
puhumalla
Päättäjien vierailu kouluissa, lasten valtuustojen ja puolueiden tukeminen ja esittely.
Rageemalla
Ragemalla ja somella ja dissaan niitä somessa.
Rakkaudella kuuntelisin, lähettäisin paljon viestejä.
Sanoisin että teidän kannattaisi mennä sanomaan vanhemmillenne.
Sanoisin, että aikuiset eivät ole aina oikeassa.
Sanomalehtiä tai someja.
siten että kuuntelee ja vastata kysymyksiin.
Soittaisin lapsille ja kyselisin.
Soittaisin lapsille.
soittamalla .
some ja kyselyt
Somen kautta
Sosiaalinen media
Sosiaalisessa mediassa
Sosiaalista mediaa ja koulujen kautta kysymistä.
tabletilla joku lasten kanava
Teettäisin kouluihin kyselyitä.
Tehdä kaikki niin kuin me käsketään
tekemällä kyselytä ja äänestyksiä jotka edistävät muutosta ja tekevät sitä
tekisin esimerkiksi jonkun kyselyn minkä voi tehdä laitteella tai paperilla. Siinä olisi
kysymyksiä ja niihin voisi vastata oman mielen mukaan.
Tekisin kyselyitä.
Tekisin tälläisiä samanlaisia kyselyitä
Tietokoneen avulla ottaisin yhteyttä.
Tietokoneen välityksellä.
tosi paljon koska ei sitä tiedä jos me ratkaisemme ongelmat paremmin kuin te.
Toteuttaa toiveet
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tulemalla kouluun kyselemään
Tulisin tapaamaan lapsia ja juttelemaan ja kuuntelemaan niitä
Tällä hwtkelle nuoria kuunnellaan ja saatrtaan ottaa käsittelyynkin, mutta kuuntelun
jälkeen asialle ei tehdä yhtään mitään. Mielestäni voisi järjestää esimerkiksi äänestyksen,
jossa kuntalaisten mielipidettä kysyttäisiin ja jos suurosa tai 1/3 osa on sitä mieltä että
toteutetaan, niin ehkä sitten kannattaa kuunnella�🏻♀️�🏻♀️�🏻♀️
Vierailen lasten luona.
Vierailisin lasten luona
Vierailisin lasten luona ja kertoisin ettei saa roskata
Vierailu koululla
Vierailu lasten luo.
Vierailut lasten luona
viestieillä/puheluilla.
Äänestyksiä, netissä (esim.) palautelaatikkoja, yms.
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12. Haluaisin kehittää seuraavia asioita:
Vastaajien määrä: 388 Tulkintaohje: Lähimpänä ykköstä olevissa eniten Kyllä-vastauksia
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Kyllä

Ei

Keskiarvo

Mediaani

Harrastusmahdollisuudet

72,5%

27,5%

1,3

1

Harrastustilat

73,9%

26,1%

1,3

1

Kerhot

41,7%

58,3%

1,6

2

Kierrätys, roskikset ja jätteiden kerääminen

72,9%

27,1%

1,3

1

Kirjastopalvelut

44,3%

55,7%

1,6

2

Koulu

58,4%

41,6%

1,4

1

Koulun sisätilojen suunnittelu

60,1%

39,9%

1,4

1

Koulupihojen suunnittelu

73,7%

26,3%

1,3

1

Kulttuuripalvelut

36,3%

63,7%

1,6

2

Lasten palvelut

56%

44%

1,4

1

Leikkipuistot

70,9%

29,1%

1,3

1

Liikunta-alueet

74,6%

25,4%

1,3

1

Liikuntamahdollisuudet

68,7%

31,3%

1,3

1

Liikuntatilat

72,1%

27,9%

1,3

1

Luonnon suojelu

80,2%

19,8%

1,2

1

Puistot ja kaupunkiluonto

73,6%

26,4%

1,3

1

Pyöräily

64,9%

35,1%

1,4

1

Nuorisotilat

52,9%

47,1%

1,5

1

Uimarannat

79,3%

20,7%

1,2

1

Yhdenvertaisuus

57,2%

42,8%

1,4

1
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13. Haluaisin kehittää myös seuraavia asioita:
Vastaajien määrä: 74 Tulkintaohje: Lähimpänä ykköstä olevissa eniten Kyllä-vastauksia
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Kyllä

Ei

Keskiarvo

Mediaani

Asuminen

64,2%

35,8%

1,4

1

Digitaaliset palvelut

54,7%

45,3%

1,5

1

Esikoulu

28,1%

71,9%

1,7

2

Henkisen hyvinvoinnin palvelut (esim. oppilashuolto
ja psykologin palvelut)

56,1%

43,9%

1,4

1

Ikäihmisten palvelut

59,1%

40,9%

1,4

1

Itseäni koskevat päätökset

60,9%

39,1%

1,4

1

Kaupungin avustukset

37,1%

62,9%

1,6

2

Kaupungin talous

48,4%

51,6%

1,5

2

Kunnan maine ja menestyminen

52,5%

47,5%

1,5

1

Lapsiperheiden palvelut

52,4%

47,6%

1,5

1

Lasten päivähoito

49,2%

50,8%

1,5

2

Luonnon ja metsien hoito

75%

25%

1,3

1

Maahanmuuttajapalvelut

43,7%

56,3%

1,6

2

Matkailukohteet

59,4%

40,6%

1,4

1

Mopoilu

54,4%

45,6%

1,5

1

Nuorisopalvelut

61,5%

38,5%

1,4

1

Opiskelumahdollisuudet

60%

40%

1,4

1

Osallisuus ja vaikuttaminen

49,2%

50,8%

1,5

2

Rakentaminen

50,8%

49,2%

1,5

1

Sosiaalipalvelut

53,1%

46,9%

1,5

1

Suunnittelu

46,9%

53,1%

1,5

2

Terveyspalvelut

54,7%

45,3%

1,5

1

Tulevaisuus

66,7%

33,3%

1,3

1

Turvallisuus

70,3%

29,7%

1,3

1

49,2%

50,8%

1,5

2

Työpaikat

58,7%

41,3%

1,4

1

Viestintä

49,2%

50,8%

1,5

2

Yleisötapahtumat

56,2%

43,8%

1,4

1

Yrittäminen ja elinkeinot

54%

46%

1,5

1

Työllisyyspalvelut
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14. Jotain muuta, mitä?
Vastaajien määrä: 176



107 vastasi: En tiedä / en mitään
Muita vastauksia:

ehkä ostos paikat ja jotain kivaa toimintaa vapaa ajalle.
eläin suojelu laitoksia minne pelastetaan eläimiä ja lemmikki kauppoja.
Eläinten hoitoa
En haluaisi asua näin surkeassa kaupungissa.
En varmaan muuta pidän harrastuksista ja olisi kivaa jos niitä voisi parantaa.
Enemmän metsää.
Enemmän metsää.
metsi
Metsiä
metsiä
Enemmän ulkojäitä ja enemmän lomaa
enkkua
esim harrastus mahdollisuuksiin isommat tilan jos on tosi iso ryhmä
että oispa enemmän maastoreittejä ilmaiseksi
Haluaisin että ei menisi niin paljon rahaa kaikkeen.
Haluaisin että liikunta alueita ei käytäisi roskaamassa.
Haluaisin kehittää futis kenttiä
Haluaisin kehittää isomman uimahallin
Haluaisin lisää liikuntaa ja kerhoja.
Haluaisin muuttaa ,vaikka keilahalleja.
Haluaisin, että koulut pysyisivät ennallaan!
Haluasin kehittää harrastus välineitä.
Huvipuisto
huvipuistoja
Huvipuistoja.
Huvipustoja
isompi uimahalli ja sinne liukumäki! :)
itekki oon goblini
Jalkapallo
jonkin sortin nsstuntii alue mopolle missä voisi laillinsesti stunttailla mopolla ja
samala voisi esm olla eri palveluita jotka opettavat stunttailua turvalisesti
Kaikkea sisustus suunitteluun ja ympäritöön liittyviin asioihin.
Kaikkea sisustus suunitteluun ja ympäritöön liittyviin asioihin.
kaupat.
Keppari leiri
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koululle keula suora
Koulun suunnittelun sisältä
leikkipaikkoi tai liikuntapaikkoja esim. superpark, you move
lisää mopo miittejä.
luonnon putsaus
Luonto polkuja.
maastopyöräily paikkoja
minulla ei ole mitään asiaa.
Mummoja
Myös koulu ruokaloita.
No en tiiä:D
nope
Nä mää haluisin Riksuun esim padel kentät isomman kuplahallin jalakpalloo ja
uuden pitkän frisbeeradan. Sekä jonkin hienon luonto kohteen kuten Riutta.
olen goblini
olisi kivaa jos riihimäki saisi esim enemmän kiipeily puistoja
Porkkanakakku
puiten kasvatamista
Pyöräilyparkki
Ratsastus,luistelu
rautatieasemat jotta niissä ei olisi niin likaista
Riihimäellä tarvittaisiin enemmän metsiä
Sairaaloita, lasten/nuorten kehittymistilaisuuksia, luonnonsuojelualueita.
Scuuttausta
Siellä olisi paljo enemmän pyöräilyratoja esim. pumptrack ja maastopyöräilyrata.
skeitti parkki
Suurin osa on ihan ok :)
Tämä kysely oli aivan kammottava ekaluokkalaisille. Kenen idea oli teettää
tällainen kysely eka- ja tokaluokkalaisilla? Ensi lukuvuonna joku kyselyn
laatijoista/teettäjistä saa tulla luokkaani tämän teettämään mikäli teetetään vielä
pienillä oppilailla. Terveisin ekaluokan opettaja
uimahallit .
uimallan hypytornin puhtauta.
Urheilu paikkoja
vaikka mitä
xd
xDlol
äitis
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15. Mihin muuhun kunnan asioihin haluaisit vaikuttaa?
Minkä kunnassa pitäisi muuttua? Missä sinulla olisi mielestäsi sanottavaa?
Vastaajien määrä: 267



149 vastasi: En tiedä / En mitään
Muita vastauksia:

Eaim että tulisi sisä skeitti parkki.
ei roskata monipuolisemmat puistot
Enemmä lomaa
enemmä tekemistä nuorille
Enemmän hammaslääkäri käyntejä
enemmän helsinkissä oisi vähemmän koronaa
enemmän lapsille harrastus mahollisuuksia.
enemmän urheilutilaa.
ennemän aktivi teettejä
Että kaikilla olisi ruokaa ja vaatteita ja asuin paikka eli talo
Että lapset ja nuoret saisivat äänestää
Että olisi enemmän nuorille jotain tekemistä
Että roskia kerättäisi enemmän.En tiedä
Että roskia kerättäisi enemmän.En tiedä
että saisi ratsastaa enemmän
Että vanhoja taloja ei pureta paitsi jos ne on huonossa kunnossa.
Että vanhoja taloja ei pureta paitsi jos ne on huonossa kunnossa.
Haluaisin enemmän harrastustoimintaa nuorille ja lapsille ja mahdollisuuden pitää itsekkin
kerhoa tai harrastusta.
Haluaisin enemmän pitkiä frisbeegolf ratoja
Haluaisin enenmän harrastus mahdollisuuksia.
Haluaisin että ihmiset eivät roskaisi.
Haluaisin että nuorilla olisi enemmän sanan vapautta
haluaisin että ratsastus olisi halvempaa
Haluaisin että täällä olisi enemmän aktiviteettiä
haluaisin että täällä olisi enemmän urheilu mahdollisuuksia.
haluaisin kunnalle crossi radan.
Haluaisin kuudennen luokan herajoen kouluun
haluaisin lissää parkeja
Haluaisin lisää liikunta juttuja.
haluaisin uuden ruokapaikan
haluaisin vaikuttaa vaikka koulu kiusaukseen
Haluaisin vaikuttaa liikkumiseen
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Haluaisin vaikuttaa luontoon.
Haluaisin, että koulut pysyisivät ennallaan!
haluan ilmaisia ratsastustalleja
Helsingin ja Hyvinkää
huvi puistoihin
huvipistoihin
huvipuistoista
Hämeenlinnan metsiin.
ikä rajat
istuinkiven lattia
kaikki k 18 tuotteet kaikenikäisille
Kaikki paitsi skeittiparkki, aika huono tää riihimäki
Kesätöihin pitäisi päästä jo 12 vuotiaana!
kiusaamista pitää hillitä.
koko suomen haluaisin vaikuttaa
koulu ruuat paremmiks
Koulujen purkaminen on turhaa, tai ainakin se että niitä jätetään vain keskustan alueille.
Kunta on ulkonäöltään synkkä ja luotaan tylntövä. Tekemistä on hyvin vähän, usein
joudutaan kavereiden kanssa poistumaan kunnasta, jotta saadaan tekemistä. On vain
vähän luonnonpaikkoja jäljellä.
Koulujen säästäminen
Koulujen varoihin lapsi talousten varoihin lasten turvallisuuteen talous varoihin.
Koulujen varoihin lapsi talousten varoihin lasten turvallisuuteen talous varoihin.
Koulukiusaukseen. Se olisi antanut Eminem-artistillekin(jota kiusattiin koulussa) paremman
elämän. Lisäksi se vaikuttaa minuunkin.
koulun kirjat tosi vanhoja lisää rahaa kirjoihin
koulun tekemisiin
kouluruoan
kouluruoka
Kunnassa ei pidä muuttua mikään
Kuntaa ei tarvitse muuttaa
Lapset saisivat äänestää.
Lapsille pitäisi olla enemmän leluja puistoissa.
Lasten suojeluun.
Liikaa roskaa joka paikassa
Liikaa roskaa joka paikassa
Lista oli kattava,
lisää hämähäkki keinuja
Lisää hämähäkkikeinuja!
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lukiolle oma liikunta sali koska välillä syksyllä kun on kylmä me joudumme ulos kylmään
luonto. luontoa pitäisi suojella paremmin.
luontoa pitäisi huoltaa
matkakeskukseen sisältöä
Mielestäni kunnan pitäisi olla hieman selkeämpi ja antaa selkeämpiä ohjeita ja päätöksiä.
Mielestäni maahan tai mereen tai järveen ei saisi heittää roskia
Minun mielestä pitäisi antaa lasten tehdä enemmän.
Minun mielestäni kunnassa ei ole muutettavaa, ehkä isompi uimahalli! Tai
laskettelukeskus❤
minä haluaisin että mc donalds tulisi takaisin riiihimäelle.
mitään ei pitäisimuuttaa.
mummos
mun mielestä olisi kiva puhua näistä kaikista yhydyskunnan huolista ja että se ei sterssaisi
paljon kaikki huolet ja kuntaan ois parempi ku sais kysellä mitä on tulossa ja jakaa
ehdotuksia olisi kivaa saada myös liikuntapaikkoja.
noku en vieläkäää tiiä
nuorille enemmän kaikkea
Nuorisopalvelujen tilat ja määrät. Kukaan nuorista ei kuule näistä/uskalla osallistu, joka on
surullista.
Nuorten tiloisin ja paikkoihin jossa ne voisi olla rauhassa ettei ketään valita mistää
Ois kiva jos tulis mahdollisuuksia tehä juttuja mualĺlaki ku keskustas
ok kaikki
Olen tytyväinen näin
Olen tyytyväinen
Olen tyytyväinen näin.
Olen vielläkin lapsi ja siksi en osaa vielä vaikuttaa kovin hyvin.
Onnentassu on mulle tärkeä.
opettajat
oUTI MÄKEEN
pallo
Paremmat mielenterveyspalvelut!
Pitäisi olla paremmat nettisivut.
Pitäisi tulla dirtbike-puisto.
pyöräilyyn ja maastoreiteille.
pyöräilyyn ja masto reiteille.
ratsastukseen vähemmän rahaa.
Ratsastukseen, että olisi vähän halvempaa.
ratsastus
Riihimäellä on aika paljon savu laitoksia ja niistä tulee paljon savua.
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Roskaaminen mielestäni täytyy lopettaa.
Sauli Niinistön yllätys synttäreihin
Scuuttaamiseen
se pitää muuttua ettäkaikki olisivat kilttejä toisille ja ei saa panna roskaa luontoon.
Siihen että kukaan ei hylkää eläimiä
Siis ihan vaan se, että riihimäen liikenneympyröiden "kaunistus" ei onniatu vqrsinkaan
mätänevillä tynnyreillä ja 10000 patsaalla joka hädinyuskin näkyy kasvien seasta. Laittais
vaikka suihkulähteen
siistimmät rannat.
Skeittipuisto. lapsia kuultaisiin suunnittelussa.
Tarvitaan enemmän mielenterveydenhoito paikkoja ja sen pitäisi olla ilmaista kaiken
ikäisille
tasa-arvo
Tekniikkapäätöksiin, tilanrakennuksiin, yms.
tervakosken
Tiedän että tämä on vaikeaa toteuttaa ja ehkä jopa mahdotonta mutta MÄKKI TAKAS!!!
Täällä on kaikki oikein hyvin, mitään ei tarvisi muuttaa.
täällä pitäisi olla mäkkäri ja uimaranta
urheilutiloihin kuten jalkapalo kenttiin.
yleinen siisteys
öööö en tiiä ja älä valita siitä että kirjotan kaikki mitä ajattelen esim sanat ööö ja nää
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16. Mistä asioista kaipaat enemmän tietoa?
Vastaajien määrä: 71 Tulkintaohje: Lähimpänä ykköstä olevissa eniten Kyllä-vastauksia
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Kyllä

Ei

Keskiarvo

Mediaani

Harrastusmahdollisuudet

39,7%

60,3%

1,6

2

Kaupungin historia

19,7%

80,3%

1,8

2

Kaupungin suunnitelmat

42,9%

57,1%

1,6

2

Kesätyöt ja työpaikat

55,4%

44,6%

1,4

1

Kierrätys

38,7%

61,3%

1,6

2

Kunnan päätöksenteko

40,3%

59,7%

1,6

2

Kunnan suunnitelmat

46%

54%

1,5

2

Kunnan talous

36,1%

63,9%

1,6

2

Luonnonhoito

46%

54%

1,5

2

Mihin palveluihin ja etuihin minä olen oikeutettu

41,3%

58,7%

1,6

2

Mistä saada apua henkilökohtaisiin huoliin

30,6%

69,4%

1,7

2

Nuorten asiat

46%

54%

1,5

2

Nuorten ohjaamo

37,7%

62,3%

1,6

2

Palvelujen ja kohteiden aukioloajat

35,5%

64,5%

1,6

2

Päättäjien yhteystiedot

18,3%

81,7%

1,8

2

Rakentaminen

29%

71%

1,7

2

Retkeilyreitit ja kohteet

43,3%

56,7%

1,6

2

Tapahtumat

50,8%

49,2%

1,5

1

Terveyspalvelut

41,3%

58,7%

1,6

2

Vapaa-ajan vietto

55,4%

44,6%

1,4

1

Vapaaehtoistoiminta

32,8%

67,2%

1,7

2

17. Mistä muusta haluaisit enemmän tietoa?
it alasta esim
koko suomesta ja koko maailmasta
Miksi Riihimäellä ei ole pyöräilypaikkoja.
skeittauksest
stuntailu alueista
uimallan toimomisesta.
urheilusta
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18. Arvioi tavoittavatko (tai tavoittaisivatko) seuraavat viestit sinut?
Vastaajien määrä: 70 Tulkintaohje: Lähimpänä ykköstä olevissa eniten Kyllä-vastauksia

Kyllä

Ei

Keskiarvo

Mediaani

Henkilökohtaiset kirjeet kunnan asioista postitse

46,9%

53,1%

1,5

2

Henkilökohtaiset some-viestit kunnan asioista

54,7%

45,3%

1,5

1

Henkilökohtaiset tekstiviestit kunnan asioista

56,9%

43,1%

1,4

1

Järjestöjen/yhdistysten/urheiluseurojen tiedotteet

46%

54%

1,5

2
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Kaverien vinkit

67,2%

32,8%

1,3

1

Kohdennetut uutiset ikäisilleni kunnalta

42,2%

57,8%

1,6

2

Kohdennetut uutiset kunnalta opiskelijoille

40,6%

59,4%

1,6

2

Koulun kautta tulevat tiedotteet

62,7%

37,3%

1,4

1

Kunnan asiat sanomalehdessä

32,8%

67,2%

1,7

2

Kunnan mainokset lehdissä

30,3%

69,7%

1,7

2

Kunnan tiedotuslehti kotiin

32,8%

67,2%

1,7

2

Kunnan viestit kännykkääni

53,8%

46,2%

1,5

1

Kunnanjohtajan sanomat ja viestit

32,8%

67,2%

1,7

2

Some-vaikuttajan viestit

55,4%

44,6%

1,4

1

Uutiset Instagramissa

53,7%

46,3%

1,5

1

Uutiset kunnan FB-kanavalla

24,6%

75,4%

1,8

2

Uutiset kunnan verkkosivulla

29,7%

70,3%

1,7

2

Uutiset sosiaalisessa mediassa

57,8%

42,2%

1,4

1

Vinkit minulle hyödyllisistä palveluista suoraan
kännykkään

51,6%

48,4%

1,5

1

19. Millä välineillä tai keinoilla toivoisit kunnan viestivän sinulle tärkeistä asioista?
Meneekö jokin tieto tai asia ohitse? Kuuletko kunnan asioista tarpeeksi?
Vastaajien määrä: 267



109 vastasi: En tiedä / ei millään
Muita vastauksia:

1. Koulussa pitäisi saada olla huomattu enemmän.
2. ketään ei pitäisi kiusata.
aika hyvin
aktiivisemmin sosiaalisen median kautta.
cysa9
ei mene ja kuulen kunnan asioita tarpeeksi
Ei mene ohitse.
EI MENE, JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ei minulla yleensä mene.Kyllä
ei minun mielestä mikään mene ohi. kuulen tarpeeksi hyvin
ei minun tarvi tietää
Ei ole völineitä
En halua että minulle lähetetään viestejä kiitos.
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en halua sanoa
En ja kyllä.
En kuule kunnan asioista kovin usein mutta se ei minua haittaakaan.
En kuule kunnan asioista paitsi telesiviosta.
en ole ihan varma
En oo varma
En seuraa.
en tiedä koska saan yleensä kaikki kunnan viestit.
en tiiä vaikka jossain sosiaalisessa mediassa
en tiiä viel
EN TIIÄ?????:DDD
EN. Mielestäni heidän pitäisi kertoa suunnitelmistaan nopeammin ja
selkeämmin ja antaa asukkaiden vaikuttaa asioihin enemmän.
Enemmän vaikka uutisia tai lehtiä meille lapsille
että ne tekee ne ja että se on hyvä idea.
että ne vain kuuntelevat minua. joo
haluaisin että he ilmoittaisivat vanhemmille.
Haluaisin että internetissä olisi enemmän juuri lapsille ja nuorille sopivia
tietoja.
Haluaisin että joku kertoisi hyvin koulu ruuasta.
hokematta samoja asioita!
huono kysymys
ig
Ilmastonmuutos
Instagramissa
joo
joo menee joskus.EN.
Jssai netti jutus ois helpoin.
julisteilla ???
juoksemalla
Kaikki tiadotetaan todella hyvin.
kaikki tiedot eivät kuulu minulle eikä niiden myöskään tarvitse kuulua :) Kuulen
kaiken mitä minun tarvitsee
Kirje päättäjiltä lapsille.
Kirjeellä
Kirjeillä,sähköpostilla,viesteillä.
Kirjeillä,sähköpostilla,viesteillä.
kirjetsi tai jostain sosiaaallisesta mediasta
koneella
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Kotisivut, paikalliset uutiset
Koulujen kautta
koulun kautta
koulusta, netistä
kunta ei viestitä minulle vaan vanhemmilleni
kuulee tarpeeksi.
Kuulen asioista, jotka minun kuuluu tietää tai haluan tietää,
kuulen ihan tarpeeksi
Kuulen kunnalta tarpeeksi mutta voisihan sähköpostissa jotain lähetää.
Kuulen kunnan asioista ihan tarpeeksi.
kuulen kunnan asioista joskus.
Kuulen kunnan asioista tarpeeksi.
kuulen kunnan asioista.
kuulen mutta jotkut asiat menee ohi.
Kuulen riittävästi.
kuulen tarpeeksi
kuulen tarpeeksi
kuulen tarpeeksi
Kuulen tarpeeksi
Kuulen tarpeeksi
kuulen tarpeeksi asioista joten en itse tarvitsisi lisää tieroa kunnan asioista.
Kuulen tarpeeksi:)
Kuulen.
Kuulen.
kuulrn tarpeeksi.
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä kuulen
Kyllä.
kyselyillä.
Laittamalla vaikka viestiä
Laittamalla vanhemmilleni viestiä.
lehdistä ja tv:stä
lehteen tai nettiin
Lehti
Lyhyet puhelinhaastattelut sopivat oikein hyvin.
median kautta
mua ei kiinnosta kunta vaan pyörällä keuliminen.
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netissä
niinkuin viesteillä
No ei mene. Ja minun mielestä kuulen.
No erilaisilla videoilla.
no kyllä
no ois kiva että kouluissa kerroittais näistä asioista enemä.
No vois vaika olla joku pulloposti mahollisuus
Näin parannettaisiin koulu. Minulta ei mene ohi mikään. En mitenkään.
Nämä ovat ihan hyviä ei tarvitse minun puolestani mitenkään muuttaa.
olen kuuro
pallo
pappas
Postissa voisi lähettää enemmän tietokirjeitä ja uutisissa voisi kertoa enemmän
asioita
Postitse, viestillä tai sosiaalisessa mediassa
puhelimell
puhelimella
puhelimella ja postilla
Puhelimella ja viestiin
puhelimella viesti.
puhelimella.
puhelimella.
Puhelimill ja tietokoneilla netissä.
Puhelin ja lehti.
Päättäjän vierailu koululla
rahana
Riihimäen kunnan internet sivuilla
sanomalehdessä
Satulat,suitset
Sillä että kun menen ulos nään jotain muutoksia.
soittamalla viestittelemällä.
Some
Some kanava.
Some.
Somella
Somen kautta. Nuoret ovat paljon somessa sieltä löytyy paljonkin
järkeviä/tärkeitä asioita nykypäivänä.
Somesa
somessa
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somessa
Somessa
soppa kauhalla
Sosiaalinen media
Sosiaalinen media
Sosiaalisen median tai koulun kautta
Sosiaalisessa mediassa
sosiaalisessa mediassa voisi ilmoittaa asioista ja en kuule oikein yhtään kunnan
asioista
sähköisesti
sähköposti
Sähköposti tai viestit
sähköpostilla
sähköpostilla
Sähköpostilla
Sähköpostilla, ja lisää sanomalehdillä.
Sähköpostitila
Tekstiviesteillä
Tekstiviesti
testillä
tietokone
tietokoneella ja meet puhuutelussa
Toivoisin että kouluissa olisi vaikka hetki jolloin menisimme koneille ja
lukisimme tärkeät uudet tiedot.
Toivoisin kunnan viestivän minulle viestillä
toivon heidän viestivän minulle tietokoneen avulla jollain sovelluksella vaikka
discord
tyhmä kysymys
ucyv
vaik snäpis
vaikka puhelimella tai telkkarissa
vanhenpieni kautta
Videotervehdys olis kiva
Vierailu koululla
viesteille
viesteillä ja kirjeilla soittamalla
viestii ihan hyvin asioita
viestillä
whatsapp
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20. Tuletko kuulluksi ja pääsetkö tekemään ehdotuksia kunnan palveluihin?
Vastaajien määrä: 63 Tulkintaohje: Lähimpänä ykköstä olevissa eniten Kyllä-vastauksia
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Kyllä

Ei

Keskiarvo

Mediaani

Aloitteillani ja ideoillani on mahdollisuus toteutua

40%

60%

1,6

2

Demokraattinen päätöksenteko toteutuu

38,6%

61,4%

1,6

2

Toteuttamisesta on kerrottu riittävästi ja näkyvästi

35,6%

64,4%

1,6

2

Ideoiden ja ehdotusten esittäminen on nuorille
helppoa

35,1%

64,9%

1,6

2

Minulta kysytään oikeita kysymyksiä

34,5%

65,5%

1,7

2

Minun mielipiteitäni kuullaan riittävästi

39%

61%

1,6

2

Nuorilla on kanava kertoa itselleen tärkeistä asioista
päättäjille

35,6%

64,4%

1,6

2

Nuorten kuntalaisten aloitteet otetaan vakavasti

35%

65%

1,7

2

Parhaat ehdotukset päätyvät toteutettaviksi

39%

61%

1,6

2

Pystyn seuraamaan ideoiden käsittelyä ja
toteuttamista

37,9%

62,1%

1,6

2

Omia toiveita uskaltaa kertoa aikuisille

45%

55%

1,6

2

Pääsen mukaan suunnittelemaan nuorten palveluita

31%

69%

1,7

2

Saan kehittää niitä palveluita, joita itse käytän

33,3%

66,7%

1,7

2

21. Millaisia kokemuksia sinulla on osallistumisesta esim. koulussa?
Pääsetkö tekemään ehdotuksia kunnan tai koulun asioihin? Oletko pystynyt vaikuttamaan itsellesi
tärkeisiin asioihin? Onko ideoidesi toteuttaminen onnistunut?
Vastaajien määrä: 264





80 vastasi: En tiedä / ei mitään
26 vastasi: Kyllä / Joo
23 vastasi: Hyviä / kivoja
Muita vastauksia:

aika monta
blaablaa
cu7
ei ole ainakaan toistaiseksi. mutta oon ihan tyytyväinen, koulun asioihin tällä hetkellä.
ei pysty kauheasti osallistumaan
ei minkäänlaosia koska en ole ikinä ollut sellaisessa ryhmässä jossa päätetään asioita.
Ei oikeen oo kokemusta
en muista
En muista/tiedä.
en oikeastaan pääse tekemään.
en oikein ole päässyt enkä halunnut vaikuttaa asioihin
en ole edes halunnut vaikuttaa
en ole edes halunnut
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En ole esittänyt ideoita
en ole halunnut olla mukana suunnittelemassa koulun asiaoita
en ole halunnut.
En ole kauheasti osallistunut esim. oppilaskuntaan.
En ole koskaan päässyt luokan puheen johtajaksi mutta ei minulla ole hirveästi
kokemuksia.
en ole oikein vaikuttanut mihinkään
En ole ollut oppilaskunnassa, joten en ole niihin asioihin vaikuttanut mitenkään.
EN OLE OPPILASKUNNAN HALLITUKSESSA: ELI EN NYT OLE. PURPUILIJA!!!
En ole osallistunut mihinkään tietääkseni
en ole päässyt tekemään ehdotuksia
en ole päässyt tekemään mitään
en ole päässyt vaikuttamaan asioihin
en ole varma
en pysty vaikuttaa
En pääse tekemään ehdotuksia.
En pääse
en pääse. en tiedä. ei ole toteutunut.
en saa osallistua mihinkään
en tiedä en ole kiinostunut
en yleensä osallistu mihinkään mutta pukukisaan olen
en tälllä hetkellä osallistu mihinkään muuhun kun äänestykseen.
en, joo, on
en,joo ja joo
en.joo olen pystynyt.joo on.
haista
Huonoa koska sukupuoli rasismi on täällä poikia kohtaan yleitä.
huonoja
hyviä ja huonoja
hyviä koska olen oppilaskunnassa
Hyviä, ja olen tyytyväinen miten lapsetkin saavat vaikuttaa.
Hyvä saan paljon puheen vuoroja.
Ihan ok
Jalkapallo
joihinkin en muista.
joskus.
Jotkut asiat onnistuvat, jotkut eivät.
Jotkut ideoista on toteutettu mutta ei paljoa ideoista.
kai ja emmä tiiä
Kaikkea hyvää
Kaikki koulun oppilaat saavat vaikuttaa ja antaa ehdotuksia.
kirje kunnan johtajalle
kirje laitettu
kivoja,huonoja,surullisia ja mahtavia.
Kokemuksia on osallistumisesta liikunta tunnit
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koulussa jotain asioista olen päässyt ehdottamaan.
Koulussa joten kuten
koulussa kyllä sillointällöin
koulussa minä olen päässyt osallistumaan tarpeeksi monta kertaa
Koulussa olen päässyt vaikuttamaan oppilaskunnan hallituksessa.
Koulussa osallistun aika hyvin.
Koulussa pääsen vaikuttamaan koulun asioihin ja olen pystybyt vaikuttamaan minulle
tärkeisiin asioihin ja minun ideoiden toteuttaminen on onnistunut.
Kyllä erilaisten äänestyksien avulla.
kyllä olen ollut oppilaskunnan hallituksessa.
Kyllä olen vaikuttanut.
Kyllä pääsen koska olen oppilaskunnassa
kyllä todella usein
Kyllä, jos kysytään mielipidettäni voin sen antaa
Kyllä,kyllä mainiosti,kyllä.
Meidän koulussa saa vaikuttaa todella hyvin.
minulla on hyviä kokemuksia. joo. joo.
Minä en tiedä
mul ei oo kokemusta paitsi koulu
No ei minulla ole tuohon hyvää vastausta.
no kaikki on kunnasani kaikki hyvin
No kerran saatiin yks mars planeetasta kertova
esitelmä jossai päiväs valmiiks vaik siin oli jotai 6 sivuu et aik helppo
no olen ollut oppilaskunnassa, ja siellä kuunneltiin kaikkia ja jotain juttuja toteutettiin niin
hyvin kun pystyi
No semmoisia kokemuksia että minä olen osallistunut vaikka mihin asioihin.
No yleensä oppis päättää siitä mutta ei se minua haittaa. Olen. On yleensä.
no mun milestä koulussa me ei puhuta yhtään tästöä meidän kotikunnasta ja sen
asioista.
ok
olen melko ujo.
Olen ollut oppilaskoulussa ja tehnyt pieniä päätöksiä
Olen ollut oppilaskunnan hallituksessa päättämässä asioista.
olen ollut oppilaskunnan hallituksessa.mutta en tehnyt siellä mitään koska olin
niin pieni.Ja tyhmä.
olen ollut oppilaskunnassa
olen ollut osana opilaskunnanhallistoa
Olen ollut oppilaskunnassa jäsenenä ja minun ideoitani on aina kuunneltu.
olen oppilaskunnassa
olen osallistunut joihinkin asioihin
Olen pystynyt vaikuttamaan joihinkin asioihin. Jotkut asiat on vielä työn alla.
Olen pystynyt vaikuttamaan tarpeeksi koulussa
Olen pystynyt vaikuttamaan. En ole varma onko ehdotukset menneet perille.
Olen päässyt päättämään koulun asioista.
Olen päässyt vaikuttamaan paljon koulun asioissa.
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olen päässyt vaikuttamaan tärkeisiin asioihin itselleni.
Olen päässyt vaikuttamaan koulun asioihin.
olen pääsyt vaikuttamaan koulun asioihin ihan hyvin
olen saanut ideoida koulun pihaa
olen vihreälippi tiimissä
Olen äänestänyt oppilaskuntaan ja kivakaveri palkintoon.
Olen tukari
on onnistunut hyvin
opettaja vaa ragee meijjän luokalle.
oppilas kunta joka haluaa syödä sut :DDDDD
oppis
osallistuin oppilaskunnan äänestykseen
osallistuminen koulussa iha kiva
pallo
Pelottavia.
pääsen asioihin mukaan mut aika harvoin
Pääsen ehdottamaan ja tärkeitä asiasta ja ideoiden toteuttamistakin on harkittu:)
Pääsen helposti omalla koneellani ja opettaja antaa linkin jolla pääsen sitten tähän
kyselyyn.
Pääsen joskus.
Kyllä olen. Yleensä.
Pääsen tekemään ehdotuksia koulussa.
Pääsen vaikuttamaan helposti, jos niin haluan tehdä.
Pääsen vaikuttamaan koulun asioihin hyvin
pääsen vaikuttamaan äänestyksissä esim. toiveruokapäivän äänestykseen
pääsen
pääsen vaikuttammaan koulun asioihin joka on hienoa,
Pääsen.Olen.En ole varma.
pääsin kirjottamaan kaupungin johtajalle kirjeen
sain äänestää ketkä tullee oppilaskunnan jsenistä
talent tiilarista
Talent tiilarista.
testit
tylsää ja iha kamala wc hätä aina
Tämä on mielestäni ensimmäinen kerta kun pääsen vaikuttaa kunnan asioista. En ole
päässyt vaikuttamaan itselleni tärkeisiin asioihin mutta minulla ei ole ollutkaan oikein
mitään tärkeää asiaa. Minun ideat ei ole toteutunut mutta minulla ei ole ollutkaan mitään
tärkeää ideaa jota haluaisin tuoda esiin.
tätis
usein
Vaikuttaminen on kivaa!
Voin tehdä ehdotuksia, mutta se on hankalaa. Olen pystynyt vaikuttamaan todella vähän.
Ei ideoitani ei ole toteutettu.
Välillä se on ahdistavaa mutta joskus ihan kivaa.

Riihimäen kaupunki

PL 125, 11101 Riihimäki

www.riihimäki.fi

Strategia 2035
tausta-aineisto

109

10.11.2021

22. Haluan osallistua osallisuuden kehittämiseen jatkossa?
Halutessasi voit antaa yhteystietosi ja ilmoittautua mukaan seuraavaan vaiheeseen
Vastaajien määrä: 402

n
kyllä (anna yhteystietosi kyselyn jälkeen avautuvaan uuteen lomakkeeseen)
en
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Liite 6 Osallistumiskysely opiskelijoille 2021

Toisen asteen opiskelijoiden vastaukset
Osallistumiskysely lapsille ja nuorille sekä perheille 2021
Kysely toteutettu liittyen Avoin kunta –hankkeen osallisuusteemaan

Näytetään 111 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 778
1. Äidinkieleni on
Vastaajien määrä: 111



Jokin muu kieli, mikä?
Vastaukset: Ukraina, kurdi, ruotsi, yoruba, englanti (x2)

2. Olen tällä hetkellä

Rastita mikä kuvaa rooliasi parhaiten?
Vastaajien määrä: 111

n

Prosentti

56

50,5%

Opiskelen ammatillisessa oppilaitoksessa 16

14,4%

Opiskelen korkeakoulussa

35,1%

Opiskelen lukiossa
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3. Olen

Vastaajien määrä: 111

n

Prosentti

Nainen / tyttö

80

72,1%

Mies / poika

26

23,4%

5

4,5%

Jotain muuta tai en halua vastata

4. Missä maassa sinä ja huoltajasi/vanhempasi olette syntyneet?
Vastaa kunkin kohdalla vaihtoehto- Huoltaja voi olla isä tai äiti tai joku muu sinusta
huolehtiva henkilö. Vastaajien määrä: 111, valittujen vastausten lukumäärä: 328



Sinä

1. huoltaja

2. huoltaja

Suomi

105

98

95

Ruotsi

0

1

0

Venäjä (tai ent. Neuvostoliiton alue)

1

2

4

Jokin muu Euroopan maa

0

1

1

Somalia

0

0

1

Irak

0

1

1

Iran

0

0

1

Kiina

2

1

1

Jokin muu maa. Mikä?

2

3

7

Yhteensä

110

107

111

Jokin muu maa. Mikä? Vastaukset: Angola, Keski-Amerikka (x2), Filippiinit,
Australia, Yhdysvallat, Ghana, Samoa, Keski-Amerikka, Marokko, Nigeria
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5. Ikäni on vuosissa
Vastaajien määrä: 111
n

Prosentti

16

15

13,5%

17

26

23,5%

18

23

20,7%

19

7

6,3%

20

9

8,1%

21

5

4,5%

22

5

4,5%

23

5

4,5%

24

4

3,6%

25

2

1,8%

26

1

0,9%

27

1

0,9%

28

1

0,9%

29

2

1,8%

yli 30

4

3,6%
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6. Missä kaupungissa / kunnassa asut?
Vastaajien määrä: 111

n

Prosentti

51

46,0%

Kristiinankaupunki

0

0,0%

Pedersöre

1

0,9%

Riihimäki

7

6,3%

Vaasa

41

36,9%

Jokin muu, mikä?

11

9,9%

Hämeenlinna



Jokin muu, mikä?
Loppi, Vantaa, Hattula (x3), Janakkala, Hollola, Tampere, Laihia (x2), Mustasaari

7. Mitä hyvää on nykyisessä asuinpaikassasi?

Mistä olet erityisen ylpeä? Mitä haluaisit säilyttää? Mistä muiden kuntien pitäisi ottaa oppia
sinun kunnastasi?
Vastaajien määrä: 94
Vastaukset
Luontoalueiden runsaus
Ihana luonto.
Hyvät julkiset kulkuyhteydet melkein minne vain.
Täällä on hyvät ulkoilu maastot Ahvennisto ja Aulanko.
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Sivukylät ja kyläkoulut. Hämeenlinnan konsernit ja festivaalit kesällä. Verkatehtaan
alue.
Sen luonto.
Vanhan kunnioittaminen tai säilyttäminen
Olen erityisen ylpeä ja kiitollinen siitä, että kaupunkimme nuoria otetaan mukaan
päätöksen tekoon ja meitä kuunnellaan. Meillä on hyvin toimiva nuorisovaltuusto,
josta olen hyvin kiitollinen. Ehdottomasti haluan säilyttää sen, että meillä nuorilla on
kynnys matalalla lähteä ja päästä vaikuttamaan kaupunkimme asioihin. Ehdottomasti
tästä, kuinka nuoria kuunnellaan paljon olisi monen kunnan hyvä ottaa mallia!
Terveydenhuolto pelaa hyvin.
Olen ylpeä maallisuudesta. Haluaisin säilyttää keskiaikaisen loiston. Pitäisi ottaa
mallia ihmisten määrässä.
Hyvää Hämeenlinnassa on kirjastot ja liikuntamahdollisuudet
Linna on ihan siisti, luonto on suuri osa kaupunkia.
Hyviä frisbeegolfratoja lähellä
Hämeenlinnassa on mielestäni paljon kaikkia erilaisia palveluja.
Olen ylpeä hämeenlinnan luonnosta. Virkistysalueet pitäisi säilyttää.
Hämeenlinna
Hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.
En nyt ehkä niin kovin ylpeä ole kokonaisuudessa Hämeenlinnasta, mutta oman kylän
lukio kyllä on mukava juttu. Myös luonto on kaunista ja sitä pitäisi vaalia.
Janakkala on huono paikka. Ainut hyvä on luonto ja järvet ja niitä löytyy muualtakin.
Hollolan kunnassa / Hämeenkosken pitäjässä on hieno luonto ja arvokkaita
perinteisiä kohteita.
Mielestäni jokaisen kunnan tulisi ottaa mallia pienempienkin pitäjien aktiivisesta
yhdistystoiminnasta.
Tykkään siitä miten kaikki oleellinen on lähellä.
-tarpeeksi pienikokoinen kunta, mutta kaikki tarvittava on silti lähellä. Hämeenlinnan
jotkin osat ovat hyvin idyllisen kauniita!
Turvallinen ympäristö, sopivan pieni kaupunki. Luonto lähellä, hyvät
urheilumahdollisuudet.
En tiedä
Olen erityisen ylpeä Verkatehtaasta ja siellä olevista taideharrastuksista, sen takia
haluaisin sen myös säilyvän täällä pitkään ja toivoisin siihen jopa laajennusta.
Urheiluharrastuksia on myös monipuolisesti tarjolla. Silti minua harmittaa vähän
joidenkin "ei niin tunnettujen" harrastusten, kuten taekwondon ja 5-ottelun toiminta
Hämeenlinnassa. Niillä on pulaa oppilaista ja myös tiloista, missä harjoitella.
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Olen myös huolissani Hämeenlinnan kouluista. Niin monessa koulussa on sisäilma
ongelmia, ja niitä korjataan jatkuvasti. Remontteja, väestötiloissa olemista, parakit...
Hämeenlinnan koulutiloihin pitäisi nyt panostaa ja rakentaa/remontoida parempia ja
kestäviä tiloja, jotta niitä ei tarvitsisi jatkuvasti korjata.
Minusta myös opettajien sijaisten valitsemiseen kuuluisi panostaa. Sijaiset, joita
koulut valitsee ovat yleensä aika epäpäteviä, ja siksi oppilaat eivät otakaan tunneilla
opetettua asiaa yhtä vakavasti, kuin silloin jos oma opettaja olisi opettamassa.
Yläkouluissa kiusaamiseen kuuluisi puuttua enemmän! Niin moni tuttuni on joutunut
kärsimään, kun opettajat eivät näyttäisi ottavan asiaa vakavasti. Yläkoulu ikäiset eivät
lähde avautumaan helposti asioistaan omatoimisesti, joten minusta olisi hyvä
järjestää enemmän tapaamisia koulun terveydenhoitajan kanssa, missä käytäisiin
asioita läpi. Esim: Kuinka koulu on sujunut ja millaisia kavereita on koulussa.
Kiusaaminen tapahtuu nykyään enemmän somessa, joten sitä pitäisi ottaa enemmän
esille.
Hämeenlinnan puistoja ja uimarantoja pitäisi siistiä ja roskiksia lisätä ympäri
kaupunkia, jotta roskat (ja maskit joita nyt on mennyt katujenkin varssille) saataisiin
sinne minne kuuluvatkin.. roskiin. Ylipäänsä luontoamme ja kaupunkia olisi aina hyvä
hoitaa, sillä sitä ei voi tehdä liikaa.
Paljon luontoa ympärillä jopa keskustassa
Hyvät kulkuyhteydet isompiin kaupunkeihin. Verkatehdas on upea monitoimitehdas,
siellä on vaikka mitä,
Kaunis luonto, museot ja muut nähtävyydet
Vanhoista rakennuksista, hyvistä harrastusmahdollisuuksista, maauimala, järvet.
- Kiva remontoitu kirjasto
- Hyvät ulkoilu mahdollisuudet ja palvelut
Luontoa löytyy. Tosin varmasti myös muissa kunnissa. En usko, että Hämeenlinnalla
on kovin suuria valttikortteja oikein mihinkään.
Hämeenlinnasta olen ylpeä sen historiasta. Tietysti myös jääkiekko joukkue HPK:sta!
Haluaisin säilyttää rauhallisuuden ja hyvät liikkumismahdollisuudet, esimerkiksi
Aulanko ja Vanajan rantareitti.
Nykyisessä kaupungissa hyvää sosiaalitoimi.
Koti, perhe, läheiset, sijainti
Luontoreitit Hämeen Linnan vierustalla, kukkaistutukset kesäaikaan kävelykadun ja
muun keskusta-alueen lähellä sekä kirjasto (kaikin puolin hyvä)
Hyvät koulumahdollisuudet, luonto, ystävät
Olen ylpeä kaupunkimme luonnosta, historiallisuudesta sekä kulttuurikohteiden
monipuolisuudesta. Haluaisin säilyttää kaupungin luonnonläheisyyden kuitenkin
peruspalvelut (myös pitäjissä) taaten.
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Eipä erityisesti mitään
Hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet
Hämeenlinnassa on paljon viihtyisiä ulkoilualueita, kuten aulanko, ahvenisto, sekä
hämeensaaren ranta koripallo- ja rantalentiskenttineen. Lisäksi Hämeenlinnasa toimii
kaksi hyvätasoista lukiota, joista löytyy myös erityslinjoja valittavaksi.
Vaasassa kaikki on lähellä.
Hyvä ilmapiiri
Hyvä työllisyystilanne, hieno ranta-alue.
Erittäin hyvä luonto ja maisemat.
Luonto
Pidän Vaasan kompaktissa koosta. Kaikki oleelliset palvelut omat kävelymatkan
päässä.
Rantamaisemat ja pieni kaupunki
Kaupungin ilme ja meri
Rauhaisa ilmapiiri, tilaa elää
Ampumarata (joka tosin on mustasaarenpuolella) ja loistavaa kurssitarjontaa MPK
kautta.
Liikuntamahdollisuudet.
Hyvää teollisuutta ja työllistymistä kohtuullisilla vuokrilla.
Ammattiosaamista koulutus sectorilla.
Kaunis vanha arkkitehtuuri, paljon pubeja ja ravintoloita, sähköpotkulaudat.
Vaasan brändi/ilme on kiva!!
Vahva historia pohjanmaalla. Väljää asumista sitä kaipaaville.
Keskittynyt ulkoiluun ja pyrkimään opettamaan kunnan historiasta.
paljon puistoja ja ulkoilualueita
Pidän kaupunkikuvasta ja ympäristöstä. Yhteisöllisyyttä enemmän, parempaa
viestintää tapahtumista.
ei mitään
Hienoa, että meillä on oma AMK ja myös ruotsinkielinen AMK, sekä yliopisto. Vaasan
ranta ja keskusta on hieno, lähellä kaikkea. Rantaa pitäisi vielä enemmän hyödyntää,
lisäämällä kahviloita ja muita palveluita rantaan, niin kaikenikäiset voisivat nauttia
niistä sekä hienoista maisemista.
Merenranta, luonto
Vaasa on upea kesäkaupunki ja täällä on yleensä ystävällistä porukkaa.
Luonnosta Vaasassa. Lähellä ja kauempana. Toivon, että luontoa olisi
virkistyskäytössä saman verran ja mieluummin enemmänkin jatkossa. Vaasassa on
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myös todella hyvin palveluita joka lähtöön. Olen ylpeä siitä, että Vaasaa kehitetään
jatkuvasti parempaan ja aina on jotain uutta tekeillä tai tulossa.
ympäristö ja ilmapiiri
Kaunis luonto, kielikylpyluokat ja muut kielimahdollisuudet. Kaunis keskusta ja hyvät
pyörätiet joka paikkaan
Muidenkin kuntien täytyisi ottaa mallia kielikylpyluokista
Aika harvasta asiasta
Nuorisotilat
Lyhyet välimatkat ja selkeät kulkuyhteydet.
Sijainti on upea. Vaasassa pidetään yllä yhteisöllisyyttä.
Mahdollisuus päästä luontoon
Terveydenhuolto hyvä. Haluaisin säilyttää nuorille tarkoitetut oleskelupaikat.
Lyhyet välimatkat, melko edullinen julkinen liikenne, riittävästi palveluita
Vaasassa hyvää on meri ja sen hyödyntäminen ravintoloihin ja istuskelupaikkoihin.
ihan hyvät maisemat
Ympäristö tietoisuus
Kauniit maisemat ja meri. Riittävästi tarvittavia palveluja
Täällä on kaikki lähellä.
Hhvät opiskelu mahdollisuudet ja ihan ok määrä kauppoja.
Vaasan opiskelija tapahtumat ja kaikkialle pääsee aika helposti esim pyörällä.
Mielestäni olemme reagoineet pandemian aikana hyvin, ja kokoomme nähden
kehittäneet esim. koulusysteemiä hyvin, jonka huomaa esim. robotiikassa.
Hyvät urhelumahdollisuudet
oma rauha
Perusoulutuksen taso. Mamma mia pizzerian kebabeista
Meri ja maisemat rannassa ovat kauniit. Haluaisin säilyttää merenrannat samalaisina
kuin nyt. Muiden kuntien pitäisi satsata asuinalueisiin kuten länsiniittyyn samoin kuin
Vaasa. + kivihaka on ihan kiva lisä:)
Olen tyytyväinen tähän missä asunkin.
its peaceful and also lively. its fun to be in and the school (VAMIA) is great as well.
ok sijainti maantieteellisesti. ja eipä ole ainakaab forssa tai lahti. ei muuta
ylpeydenaihetta.
Lyhyet etäisyydet, mahdollisuus toisen asteen opintoihin kotikaupungissa sekä lähellä
saatavilla olevat terveyspalvelut, luonto on lähellä
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Kirjasto
Rannat, joissa hienot kävelyreitit ja hyvät lukiot.
Kauniista kaupungista, meri, kaksikielisyys, yritykset ja hankkeet ruotsin kanssa.
Haluan säilyttää luonnon, ja tuoda sitä enemmän esille. En tiedä mitä muiden kuntien
pitäisi oppia meiltä
Hyvät julkiset liikenteet melkein joka paikkaan vaasassa

8. Millainen olisi unelmiesi kunta?

Millaisessa kunnassa haluat elää ja tehdä työtä tulevaisuudessa? Millaiseen paikkaan
haluaisit rakentaa kotisi?
Vastaajien määrä: 94
Vastaukset
Turvallinen ja eloisa kunta, jossa on luontoa ja kaupat lähellä. Julkisen liikenteen tulisi
olla hyvä. Työpaikkoja tulis olla runsaasti.
Isossa ja muuttuvasda kunnassa. Paljon aktiviteettia, luontoa ja hyvät
julkisenliikenteen yhteydet
Taidetta ja muotoilua arvostavassa kunnassa, jossa on turvallista elää perhe-elämää
ja toteuttaa omaa muotoilijuutta sekä harrastaa omia sekä lapsen harrastuksia
turvallisesti. Pienituloisille harrastuksia, tekemistä ja mahdollisuus osallistua esim.
Kunnan taideteoksiin (esim. Muraalit)
Perhe ystävällisessä kunnassa, jossa on perheille palveluja. Palveluja, jotka tukevat
perheiden jaksamista ja hyvinvointia. Haluaisin asua lähellä luontoa.
Olisi kiva jos nuorille olisi tiloja, jossa voivat harrastaa omatoimisesti ja kehittää näin
sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Kuten tilat teatterille, musiikille ja muille taiteille.
Lähellä luontoa, hyvät ja nopeat palvelut.
Turvallinen kaikille, kuului sitten vähemmistöön tai ei. Kunnioitetaan muita ja
koulussa opetetaan asiat oikein käyttämättä vääriä termejä.
Haluan tehdä tulevaisuudessa töitä kunnassa, joka voi hyvin ja, jossa nuoret ja lapset
otetaan mukaan päätöksen tekoon. Tulevaisuudessa haluaisin rakentaa kotini
rauhaisaan, turvalliseen ympäristöön, josta kuitenkin on kohtuullinen matka ihmisten
luokse.
Palvelut lähellä, asioille tehdään jotai jos siitä mainitsee eikä kaikke vain lakaista
maton alle..
Luonnon yhteistyö ja haluaisin rakentaa kodin järjeven rantaan.
Haluaisin rakentaa kotini rauhalliseen paikkaan, jossa kuitenkin olisi hyvät julkiset
palvelut (1. Ja 2. Asteen koulutus, kirjasto, terveydenhuolto yms.) . Kunnassa täytyisi
myös olla hyviä työpaikkoja tarjolla.
Tampere
Frisbeegolfratoja lähellä
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Metsäalueita/luontoa
Modernia arkkitehtuuria
Haluaisin elää kunnassa, jossa on kaikki tarvitsemani palvelut (koulutus/työ, kauppoja,
terveydenhuolto, mahdollinem harrastus jne.). Haluaisin myös, että kunta tuntuisi
itsestäni viihtyisältä, eikä se olisi liian suuri tai pieni.
Monipuolisessa. Mahdollisuus liikkua luonnossa on tärkeä, eikä luontoa tulisi
syrjäyttää kaupungilla.
Enemmän tekemistä ja oleskelupaikkoja nuorille.
Sellaisessa paikassa, jossa on luonto lähellä.
Kunta, jonka pienistäkin pitäjistä pidetään huolta, eikä palveluita keskitetä vain
kunnan keskukseen. Olisi mukava, että palvelut olisivat lähellä ja olisi harrastus- ja
virkistysmahdollisuuksia. Turvallinen ja viihtyisä asuinalue olisi jees.
Hyvät kulkuyhteydet myös julkisilla, monipuolista luontoa ja rauhaa läheltä.
Unelmieni kunta olisi pieni, elinvoimainen kunta, jossa olisi hyvät
vaikutusmahdollisuudet sekä kattava palveluntarjonta, kuten toimivat
terveydenhuoltopalvelut sekä kulttuuripalvelut.
Ympäristöystävällisessä ja turvallisessa kunnassa.
-pienessä, kompaktissa, toimivassa kunnassa, jossa asuminen ei maksa liian paljoa ja
jossa ei tarvitse hautautua byrokratian alle.
Turvallisuus on tärkein ja sijainnin toivoisin olevan kutenkin mahdollisimman lähellä
suurta kaupunkia, mutta itse kotikaupunkini toivoisin olevan noin Hämeenlinnan
kokoinen. Sellainen kunta, jossa kaikki päiväkodit ja koulut eivät olisi homeessa...
Enemmän aktiviteettejä nuorille, kannustetaan liikkumaan enemmän, kouluihin
panotettaisiin.
Unelmieni kunnassa olisi hyvät harrastus mahdollisuudet : taide ja urheilu. Hyviä
kouluja sekä muita julkisia paikkoja, kuten kirjasto, pankki ja kaupat/kauppakeskus.
Kauniita puistoja, toimivampi tori, jossa olisi enemmän elämää kuin nykyisessä, paljon
kasveja ja upeilla katulampuilla valaistuja katuja.
Ei megapolin tapaisesaa kaupungiseudussa. Rauhallinen luontopaikka olisi
täydellinen
Puhtaassa, turvallisessa paikassa, jossa asiat on hyvin.
Toivoisin enemmän paikkoja missä käydä. Tapahtumia tms. Lapsille myös paljon
aktiviteettejä, ihan leikkipuistoista alkaen. Hyvä julkinen liikenne.
Paikka, jossa olisi rauhallista, ei taloja kylkikyljessä. Hyvät yhteistyöverkostot.
ilmainen
Siisti ja hiljainen
Joku, jossa tulevaisuudenuskoa on enemmän.
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Haluan elää sellaisessa kunnassa jossa on kaikille yhtälaiset mahdollisuudet
esimerkiksi opiskeluun. Hyvät terveyspalvelut, terveet koulut, viihtyisä ja elävä
keskusta alue.
Haluan elää kaupungissa, jossa on työmahdollisuuksia paljon. Nyt tällähetkellä
minusta tuntuu, että Hämeenlinnassa ei ole paljon töitä tarjolla niinkuin esim.
Helsingissä.
Kaikille turvallinen ja huomioon ottava ympristö
Sellainen, jossa julkinen liikenne olisi mahdollisimman edullista ja kätevää olla ilman
autoa.
Kaupunkialueella olisi hyvä olla viheralueita, sillä kesäaikaan lämpöä hohkava asfaltti
tekee olosta tukalan kelle tahansa, viheriö sitoisi säteilyä itseensä.
Hämeenlinna olisi hyvä mutta julkista liikennettä voisi parantaa paljon
Haluaisin asua sellaisessa kunnassa, jossa voisin työmatkani taittaa mahdollisesti
pyörällä, mutta jossa voisin kuitenkin asua omakotitalossa ja nauttia myös omasta
pienestä pihasta. Haluaisin rakentaa kotini luonnon läheisyyteen, mutta kuitenkin
myös palveluiden tavoitettaviin.
Valkeakoski
Paljon hiekkateitä joihin ei pääse autolla ja luonnonsuojelualueita
Edullinen ja turvallinen kunta olisi unelmien kunta. Pitää olla myös hyvä julkinen
liikenne maaseudulle.
Haluan elää kunnassa, jossa on sujuva julkinen liikenne ja hyvät kulkuyhteydet. Myös
ulkoilu- ja liikuntapaikat ovat minulle tärkeitä. Kotini haluan hieman syrjään ihan
kunnan keskustasta, jollekin viihtyisälle alueelle, jossa luonto on lähellä.
Olen syntynyt muualla kuin Vaasassa. Unelmieni kunnassa on turvallista kuten oli
lapsuudessani. Maahanmuuttajat ahdistelevat minua ja ystäviäni ja tämä pelottaa.
Koulussa asia pyritään vaikenemaan kuoliaaksi. Turvallisuus on tärkeää.
Hyvä ilmapiiri ja kaunis maisema missä on hyvin tekemistä nuorille ja aikuisille
Elinvoimaisessa, jonka väkiluku kehittyy hyvin ja jota kehitetään myös muuten.
Vaasa missä ei tarvitse osata ruotsia.
Enemmän työpaikkoja myös pelkästään suomen kielellä, enemmän tapahtumia
nuorille.
Unelmien kunnassa olisi turvallinen ympäristö elää, hyvä työllisyys, asukkaat otetaan
mukaan päätöksentekoon (esim. kansalaisraadit), kunnassa hyvät kulkuyhteydet ja
riittävät virikkeet vapaa-ajalle.
Semmonen jossa otettaisiin kaikki huomioon, myös päätöksenteossa. Lisäksi kunta
jossa olisi todella hyvät vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuudet
Kasvavaan ja elinvoimaiseen kuntaan.
Kehittyvä, tilaisa, tapahtumarikas, monipuolinen
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kriteerit jotka itselläni on. on Junayhteys, lähellä olisi asian mukainen ampuma-rata
radan pituutta 300m tai enemmän huomioiden muut lajit ja tarpeet. (liikkuva hirvi,
ampuma etäisyydet 10 25 100 150 300 ja sitä pidemmät. unohtamatta haulikkolajeja
skeet trap jne.)
Alueella Prisma, motonet ja IKEA noutopiste tai IKEAn myymälä. (tai muu
asianmukaisia huonekalu kokonaisuuksia myyvä liike)
kansallispuiston läheisyys ja mahdollisesti kaupungin sisällä tai vieressä vesistö.
alueella vesi ja sähkö verkko on vakaa.
Oma teollisuus alue (ilman laadun parannusta)
Ilmanlaatu hyvä ei esim. erittäin pölyinen/hiukkaspitoinen
päiväkodin piha ja viihtyvyys.
Peruskoulu ja optiona lukio/hyvin varusteltu ammattikoulu tai hyvät koulun kanssa
yhteistyössä toteutetut kulkuyhteydet oppilaitokseen.
Sellaisessa, jossa on aktiivinen ja toimiva julkinen liikenne, 24/7 auki olevia
ruokakauppoja, ilmaisia parkkipaikkoja keskustan läheisyydessä, hyvät pyöräilyreitit
joka puolelle kaupunkia, elävä keskusta ravintoloineen ja kahviloineen, jotka ovat
myöhään auki ja monipuolinen harrastustarjonta myös aikuisille.
kiva osallistava yhdenvertainen viihtyisä hyvät kevyenliikenteen- ja
joukkoliikennejärjestelyt, kauppoja auki ympärivuorokautisesti, kivan näköisiä taloja ja
alueita, ympäristöystävällisyys keskiössä
Koen tärkeänä oman rauhan, joten en tahdo asustaa ydinkeskustassa.
Enemmän tilaisuuksia tavata uusia varsinkin muita ulkomaalaisia henkilöitä.
Enemmän tilaisuuksia missä voi tavata muut LGBTQ+ ihmisiä.
kaksikielinen, jossa molemmat kotimaiset kielet tasa-arvoisia
Turvallisessa, ystävällisessä, luonnonläheisessä ja kauniissa Vaasassa jossa on
säilytetty vanhat kauniit talot ha pidettu ne kunnossa. Olisi myös tärkeää että
pidettäisiin yhteisöstä huolta ja järjestettäisiin nuorille muutakin, kuin yliopisto/amk
tapahtumia tai juomiseen liittyviä tapahtumia. Myös vähemmistöt tulisi ottaa
paremmin huomioon esim lhbt kahvila tai tila
ei ylimielisiä ruotsalaisia
Rauhallisessa, jossa asiat toimivat kuten pitää. Palveluiden ja kauppojen täytyy olla
saatavilla lähettyvillä.
Kunnassa jossa pidetään huolta luonnosta ja yleisilmeestä kaikissa kunnan osissa eikä
vain niin sanotuissa hyvissä kaupungin/kunnan osissa. Toivoisin että kunnassa olisi
hyvät ja monipuoliset harrastus, työ- ja koulutusmahdollisuudet sekä mahdollisuudet
liikkua luonnossa. Kodin haluaisin rakentaa rauhalliselle ja siistille asuinalueelle jossa
olisi lähellä päiväkoti, puistoja ja liikuntamahdollisuuksia, helpot kulkuyhteydet ja
mahdollisesti koulu.
Haluan elää kunnassa joka on turvallinen ja jossa on palveluita ja työpaikkoja.
Kunnassa, jossa vaalitaan luontoa ja ympäristöä. Kunnassa, jossa on hyvät
mahdollisuudet harrastuksille, hoivalle ja virkistymiselle luonnossa, asuu sitten
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keskustassa tai vähän kauempana. Kunnassa, jossa halutaan tuoda yhteen
kantasuomalaiset, pakolaiset ja maahanmuuttajat tapahtumien ja yhteisen tekemisen
avulla. Kunnassa, jossa panostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon etsivään työhön,
jolla tavoitettaisiin syrjäytymisen uhan alla olevat ja syrjäytyneet ihmiset. Haluan
perustaa yritykseni kuntaan, jonka sosiaali- ja terveyshuollossa tiedostetaan
luontotoiminnan hyvinvointivaikutukset ja halutaan tarjota asiakkaille luontohoivaaja voimaa.
jossa on palveluita enemmän sekä kulttuuri toimintaa enemmän.
Sote palvelut toimii, kaunis luonto, tasa-arvoinen ympäristö
Kunta jossa palveluita olisi myös pienemmissä taajamissa, eikä vain keskustassa.
Kunta jossa harrastusmahdollisuuksia olisi laajasti kaikille ikäluokille. Kunta joka
pitäisi huolta jokaisesta.
Paljon nuorisotiloja, kauppoja ja puistoja
Turvallisessa ja kehittyneessä kunnassa, jossa olisi lyhyet välimatkat joka paikkaan ja
paljon viheralueita.
Suhteellisen pieni, jossa on vesistöjä ja luontoon olisi helppo päästä.
Unelmieni kunnassa olisi
-hyvä julkinen liikenne ja riittävän usein kulkevat bussit
-Enemmän palveluita nuorille ja lapsille
Hyvä terveydenhuolto, ei kiusaamista ja turvallista asua. Haluaisin rakentaa tälläiseen
paikkaan kotini.
Työpaikkoja mahdollisimman monilla aloilla ja paljon, siitä kaikki lähtee ja sen
perusteella muuttoliikennettä syntyy.
Haluan rakentaa kotini sellaiseen kuntaa, jossa on laajat valikoimat jokaiselle
ikäluokalle.
jossa on työpaikkoja ja ei coronaa
turvallinen , päihteetön, tapahtumarikas
Turvallinen
Haluaisin asua Hämeenlinnassa keskustan lähellä. Se olisi lähellä kauppoja ja kouluja.
Unelmien kubta oid semmonen missä ois vesistöä (esim teko tai muunneltua) jossa
olisi mahdollisuus virkistäytyä lähempänä kuin hirvijärvi on keskustasta. Olidi
kauppakeskus, missä ei oikeasti ole tyhjiä kauppoja pilvin pimein vaan vaatteita
myytäis ja niin edelleen.
Olis mahtavaa jos kunnassa olisi iso skeittiparkki jonne mahtuu niin aloittelijat kuin
myös pidempään harrastaneey, eikä boksit ja rampit sobeltuisi vain tierylle
taitotasolle. Paljon harrastusmahdolkisuuksia
Turvallinen, tada-arvoinen ja huomioi ilmaston lämpenemisen.
Rauhallisessa kunnassa, jossa olisi kaikki tarvittavat palvelut helposti saatavilla.

Riihimäen kaupunki

PL 125, 11101 Riihimäki

www.riihimäki.fi

Strategia 2035
tausta-aineisto

123

10.11.2021

Kunassa jossa kaiki on lähellä
Oma rauhallinen paikka, missä voi tuntua kodilta
Rauhallinen, mutta kaikilla mausteilla
Rauhallinen, ilman turhia levottomuuksia.
Tällä hetkellä haluaisin rakentaa kotini vaasassa länsiniittyyn tai sitten jonnekkin
muuhun kaupunkiin.
Unelmien kunta olisi että luotoon ei heitettäisiin roskia ja otettaisiin huomioon
kaikkiin asioihin.
a municipality without discrimination
also one with order( as it is)
suureen kaupunkiin
Unelmieni kunnassa olisi hyvä työllisyystilanne sekä monipuolisesti eri alojen töitä
saatavilla. Liikenneyhteydet olisivat sujuvat etenkin joukkoliikenteen puolella.
Kouluissa otettaisiin huomioon yksilöiden tarpeet ja viihtyisyyttä olisi lisätty niin
kouluympäristössä kuin kunnassa yleensä. Olisi myös osallistavia tapahtumia
kuntalaisten kesken
Kunnon lukio, enemmän harraste mahdollisuuksia
Turvallinen, puhdas, toiminnallinen ja ajan tasalla pinnalla olevista asioista.
Haluan tehdä elää kunnassa joka arvostaa luontoa ja pitää luonnon lähellä. En
henk.koht. piittaa siitä että rahaa pitää olla kokoajan enemmän vaan haluan että
kehitetään asioita ja mietitään ihmisiä ihmisinä eikä koneina. Toivoisin että
tulevaisuudessa ei ajeta kaikki ihmisiä burnoutiin mitä nyt tehdään. Haluan rakenta
kotini rauhalliselle alueelle jossa on hyvä naapurustohenki, ns. Semmosta kylä elämää
mitä joskus on ollut. Lähellä luontoa. Asun höstvedellä ja olen ihan tyytyväinen
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9. Millä tavalla kerrot toiveesi kunnalle?

Vastaajien määrä: 108 Mitä lähempänä arvo on lukua 1, sitä enemmän kyllä-vastauksia
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ei Keskiarvo Mediaani

Kerron opettajille tai henkilökunnalle
toiveista

15,4%

84,6%

1,8

2,0

Laitan viestin koulun palautelaatikkoon

4,8%

95,2%

2,0

2,0

Asia etenee vaikuttajaryhmän jäsenille
kertomalla (oppilaskunta, nuorisovaltuusto,
puolue tms.)

35,0%

65,0%

1,7

2,0

Kirjoitan somekanavalle

17,5%

82,5%

1,8

2,0

Kirjoitan yleisönosastolle

7,8%

92,2%

1,9

2,0

Laitan viestin kunnan sähköiseen
palautekanavaan

19,2%

80,8%

1,8

2,0

Annan asiakaspalautetta

49,0%

51,0%

1,5

2,0

Kirjoitan tai soitan suoraan päättäjille

3,9%

96,1%

2,0

2,0

Vastaan kyselyihin netissä 86,7% 13,3%

1,1

1,0

Vastaan lyhyisiin kyselyihin puhelimella

39,8%

60,2%

1,6

2,0

Äänestän (esim. äänestykset koulussa tai
vaaleissa)

76,4%

23,6%

1,2

1,0

Vanhempani hoitavat asian puolestani

16,7%

83,3%

1,8

2,0

19,4%

80,6%

1,8

2,0

25,7%

74,3%

1,7

2,0

Keskustelen päättäjien kanssa

11,7%

88,3%

1,9

2,0

Liityn itse vaikuttamisryhmään

9,7%

90,3%

1,9

2,0

Osallistun puolueen toimintaan

1,9%

98,1%

2,0

2,0

Poistun paikalta (en käytä palvelua tai tule
paikalle enää toista kertaa)

31,7%

68,3%

1,7

2,0

Osallistun yhteiseen suunnitteluun /
työpajaan
Osallistun vapaaehtoistyöhön hyvän asian
puolesta
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10. Lapsia ja nuoria kuullaan kotikaupungissani...
Vastaajien määrä: 111

n

Prosentti

5

4,5%

vähän / silloin tällöin / melko heikosti

31

27,9%

en osaa sanoa / en tiedä / en ole seurannut asiaa

42

37,9%

melko hyvin / usein / toteutuu hyvin

28

25,2%

5

4,5%

väärällä tavalla ja koen, että en voi (tai uskalla) kertoa todellisia
mielipiteitäni aikuisille

erittäin hyvin / riittävän paljon / toteutuu kiitettävästi

11. Millä tavalla lapsia ja nuoria mielestäsi kannattaisi kuulla?

Mitä välineitä ja keinoja itse käyttäisit lasten ja nuorten kuulemiseen, jos olisit virkamies tai
päättäjä?
Vastaajien määrä: 75
Vastaukset
Sosiaalisen median kautta, lyhyet kyselyt tai äänestykset.
Haastattelisin heitä, tai tekisin kyselyitä
Lisäisin kouluihin aikuisia jotka voisivat oikeasti kuulla lasta/nuorta. Aikuisia, jotka
eläisivät lasten kanssa, koulu kuraattori, koulu sosionomi. Nämä voisivat välittää lasten
viestin.
Haastattelemalla ja tekemällä nuoret ja nuorisokulttuurin näkyväksi esimerkiksi
paikallislehdessä
Koulussa järjestetyillä kyselyillä ja työpajoilla tämä mielestäni on toteutunut parhaiten.
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Nettikyselyt ovat hyvä tapa.
Ehdottomasti pidän siitä, että kaupunkimme nuorisovaltuustolla on edustajat
kaupunkimme lautakunnissa ja valtuustossa. Tätä kautta myös nuoret pääsevät
verkostoitumaan päättäjien kanssa sekä kertomaan suoraan päättäjille, ilman välikäsiä,
miten hommat kaupungissa toimii.
Kyselyt yms. Meillä oli yläkoulussa hanke missää päätettiin mihin käytetään jotkin
kaupungit rahat ja se motivoi vaikuttamaan kun näki konkreettisesti, että
osallistumisesta oli hyöytä.
kyselyitä enemmän ja ruveta touteuttamaan niitä.
Kyselyitä
Some
Antaisin ennen kaikkea tietoa siitä, miten voi vaikuttaa ja nostaisin
vaikuttamismahdollisuuksia myös useammin esille. Vaikuttamisen pitäisi myös olla
helppoa ja selkeästi toteutettavaa, eikä kaikki saisi olla vain netissä siten, että pitäisi
ensin jäljittää jokin sivusto jostain. Nyt esimerkiksi tiedän, että Hämeenlinnassa toimii
nuorisovaltuusto, mutta vaikka kaksi kaveriani on nuoroslvaltuustossa, en oikein tiedä,
mitä nuorisovaltuusto tekee ja millaisiin asioihin se on viime aikoina ottanut kantaa.
Juurikin kyselyitä.
Että, meidän mielipidettä kysyttäisiin enemmän.
Helpot kyselyt netissä
Tällaiset nettikyselyt on ihan hyviä, ja kannattaisi varmaan päättävän väen tulla ihan
paikan päälle esimerkiksi kouluihin katsomaan, että millaista on meno ja jututtaa
koululaisia ja opiskelijoita.
Kyseisenlaisia (lyhyitä) kyselyitä. Koulun kautta paras.
Heitä pitäisi rohkaista enemmän olemaan aktiivisesti yhteydessä päättäjiin yhteisten
asioiden suhteen.
Nimettömät kyselyt ovat yksi hyvä tapa, koska se rohkaisee nuoria ilmaisemaan
mielipiteensä vapaasti.
-kouluissa kannattaisi nostaa asioita esille, siellä kun lapset/nuoret tavoitetaan helpoiten.
Kynnystä päättämiseen kannattaisi madaltaa ja tuoda lähemmäs lapsia erilaisten
kampanjoiden avulla.
Yläkoulussa ollut joku vaikuta - älä valita -päivä oli mielestäni hyvä, jos meidän toiveita
vain olisi lähdetty toteuttamaan. Mutta ajatuksena tämä päivä mielestäni oli hyvä. Lisäksi
erilaiset nettikyselyt voisivat olla hyvä keino.
Kyselyillä, suoraan kysyisi heiltä.
Tekisin pakollisia kyselyitä, joihin vastattaisiin koulupäivän aikana. (Jotta oppilaat
vastaisivat mahdollisimman huolellisesti, niin voisi jopa luvata jollekin kyselyyn
vastanneelle palkinnon)
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Järjestäisin koulussa tilanteita, jonne oppilaat voisivat tulla kertomaan mielipiteitään
koulun ja kunnamme asioista.(Koska oppilaat lähtevät harvoin kirjoittelemaan mitään
palaute laatikkoon omatoimisesti). Jos saisi useamman oppilaan innostumaan
mielipiteiden kertomisesta, niin kohta koko koulu olisi avoimempi ja lähtisi siihen
helposti mukaan.
Nuorisotila, kouluja ja kerhoja ovat hyviä paikkoja missä lapsia kuullaan ja on
mahdollisuus vaikuttaa
Koulun avulla/ kautta erilaisina kyselyinä.
Kyselyitä vaikka kouluihin. Niihin vastattaisiin oppitunnin aikana, niin saataisiin
mahdollisimman moni vastaamaan.
Somen avulla, menemällä koululle/työpaikoille, soittamalla puhelimella.
anonyymi kysely
Yhteistä toimintaa, kerhoja, keskustelu apua
puhelin ja kaikki some kanavat. Tiedotuksen mukaan jotain mielenkiintoista ja hauskaa
Mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti, ottaen huomioon sen, että kunnallani on
lapsiystävällinen kunta -titteli, joka ei ole näkynyt lasten elämässä oikeastaan ollenkaan.
Erilaiset sosiaaliset kanavat ja whatsapp.
Mainostaisin, esim kävisim koululla tekemässä pienen esityksen.
Suoraa kyselyä (ei pelkästään tällaisia nettikyselyitä) oppilaille ja opiskelijoille, jolloin
kysymyksiä olisi mahdollisuus selvittää ja selkeyttää jos kysymysmuoto on liian
muodollinen, jolloin saataisiin mahdollisesti myös enemmän vastauksia
Nuorisotoimelle enemmän resursseja, nuorisotilojen tulisi olla auki todella paljon, eikä
toiminnasta saisi leikata yhtään
Kouluvierailuita, joihin laaditaan kysymyksiä valmiiksi
Mielestäni nuorisovaltuusto ja sieltä osallistuja kunnanvaltuuston kokouksiin onhyvä
tapa tuoda nuorten ääni esiin. Tuottaisin myös nuorille kyselyitä, jossa kartoittaisin
heidän näkemyksiään kunnan kehityksestä ja siitä, mitä he toivoisivat kunnalta.
Nettikyselyt ovat hyviä. Näitä saisi olla enemmän.
Nuoret ovat ne jotka perivät alueet. Niitä pitäisi kuunnella.
Some
Pitää avoimia tapaamisia yhdessä nuorien ja päättäjien kanssa
Kyselemällä henkilökohtaisesti ryhmässä
Nuorille pitäis olla enemmän alueita ja tilaa missä saa olla
Kyselyt somessa kuten Instagramissa ovat mielestäni tehokkaita. Suurin osa nuorista on
somessa. Anonyymeihin kyselyihin on helppo vastata.
tarpeeksi informaatiota jonka pohjalta voi teettää esim. kyselyitä, selkeä matalan
kynnyksen palaute-/ideakanava, somessa mainostusta ja tietoiskuja, pidetään lapset ja
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nuoret ajantasalla heille sopivalla tavalla, koulut yksi hyvä kanava, lapsille
"harjoitusvaaleja"
Enemmän mielenterveyteen auttavia kanavia, tämä pandemia voi aiheuttaa paljon
traumaa/ahdistusta varsinkin nuorille. Heillä pitäisi olla kanava jonne purkaa tunteitaan.
Järjestämälle heille paljon mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä ja olla sosiaalisessa
ympäristössä. Vähennistöön kuuluvien nuorten tulisi saada käyttöönsä omat tilat tai
tapahtumat, se on erittäin kriittistä monen nuoren terveyden kannalta
Somea, nuorisotyöntekijöitä, koulua ja vanhempia.
Koulujen kautta tehtyjä kyselyjä, somekanavia käyttämällä
Lapset ja nuoret ovat oiva väline miljöön ja esimerkiksi liikuntapaikkojen suunnitteluun.
Vierailisin kouluilla aktiivisesti ja haastattelisin pieniä ryhmiä kerralla. Pyrkisin tekemään
ns. ruohonjuuritason työtä säännöllisesti. Voisin myös yhdessä koulun henkilökunnan
kanssa järjestää erilaisia vaikuttamistapahtumia, joissa lapset ja nuoret pääsisivät
ääneen. Esiintymisen jatkuvuuden ja uteliaisuuden ja ystävällisyyden avulla antaisin ns.
kasvot ja persoonan itselleni eli päättäjälle tai virkamiehelle, jota nuoret ja lapset ehkä
muuten pitävät vieraana ja etäisenä ja jonka huomiota eivät osaa edes tavoitella.
Käyttäisin lasten ja nuorten kuulemiseen ja tavoittamiseen hyödyksi ehdottomasti myös
some-kanavia. Vaasan kaupungilla ja päättäjillä voisi olla erikseen kanavia lapsille ja
nuorille. Kanavien ylläpitäjien täytyy tietoisesti harjoitella käyttämään tiliä, valitsemaan
sopivia aiheita ja kuvia, tavoittamaan oikea yleisö ja näyttämään oikeaa elämää kunnassa
sekä esittelemään tarpeeksi kunnassa tehtyjä päätöksiä.
Nuorisotilat, nuorisotyöntekijät
Päättäjien vierailu kouluissa, lasten valtuustojen ja puolueiden tukeminen ja esittely.
Pitäisi tehdä enemmän niitä asioita joita lapset toivoo
Kehottaisin nuoria vastaamaan erilaisiin kysymyksiin ja ottaisin aktiivisimpia nuoria
mukaan päättämään nuorille tärkeistä asioista.
Enemmän terveyspalveluja nuorille.
Päättäjien pitäisi ottaa nuoriin yhteys ja oikeasi kuunnella heitä ja käyttää heidän ideoita
konkreettisesti.
Sosiaalinen media
Nuorisovaltuusto taitaa olla paras keino.
Netti on nuorilla nykypäivää.
sosiaalinen media, tapahtumat
Somen kautta
Lapsia ja nuoria pitäisi kuunnella kouluissa enemmän.
Tällä hwtkelle nuoria kuunnellaan ja saatrtaan ottaa käsittelyynkin, mutta kuuntelun
jälkeen asialle ei tehdä yhtään mitään. Mielestäni voisi järjestää esimerkiksi äänestyksen,
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jossa kuntalaisten mielipidettä kysyttäisiin ja jos suurosa tai 1/3 osa on sitä mieltä että
toteutetaan, niin ehkä sitten kannattaa kuunnella�♀️�♀️�♀️
Kyselyitä, keskusteluja jne.
Mielipiteemme ovat yhtä vakavia ja asianmukaisia kuin aikuistenkin, joten meitä pitäisi
kunnioittaa myös sen mukaan. Erityisesti nuorten kohdalla emme mielestäni tarvitse
erityiskohtelua, suurin ongelma on usein ettei meitä oteta tosissaan.
Toteuttaa toiveet
Kouluvierailuiilla
Järjestämällä esimerkiski kouluissa kyselyitä tunnilla, jotta ei vain lähetetä sähk.postia,
sillä niihin suuri osa ei vastaa.
Niitä kannattaa kuunnella oikein kunnolla jos nuorilla on jotain hyviä ideoita
everyone likes to feel special, loved and understood.
acting openly, honestly and positively should do the trick
Tekisin enemmän kyselyitä ja kiertäisin esimerkiksi kouluilla kysymässä lasten ja nuorten
kuulemiseen
Some, kyselyt
Pitkä yhteistyö joka luo siteen ja luotettavan ilmapiirin tuoda ajatuksia ja mielipiteitä
esille
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12. Haluaisin kehittää seuraavia asioita:

Vastaajien määrä: 106 Mitä lähempänä arvo on lukua 1, sitä enemmän kyllä-vastauksia
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Kyllä

Ei Keskiarvo Mediaani

Harrastusmahdollisuudet

81,4%

18,6%

1,2

1,0

Harrastustilat

81,4%

18,6%

1,2

1,0

Kerhot

55,0%

45,0%

1,5

1,0

Kierrätys, roskikset ja jätteiden kerääminen

83,7%

16,3%

1,2

1,0

Kirjastopalvelut

42,0%

58,0%

1,6

2,0

Koulu

73,1%

26,9%

1,3

1,0

Koulun sisätilojen suunnittelu

71,8%

28,2%

1,3

1,0

Koulupihojen suunnittelu

65,0%

35,0%

1,3

1,0

Kulttuuripalvelut

69,0%

31,0%

1,3

1,0

Lasten palvelut

68,6%

31,4%

1,3

1,0

Leikkipuistot

62,4%

37,6%

1,4

1,0

Liikunta-alueet 85,1% 14,9%

1,1

1,0

Liikuntamahdollisuudet

85,0%

15,0%

1,2

1,0

Liikuntatilat

73,3%

26,7%

1,3

1,0

Luonnon suojelu

84,2%

15,8%

1,2

1,0

Puistot ja kaupunkiluonto 90,0% 10,0%

1,1

1,0

Riihimäen kaupunki

Pyöräily

73,3%

26,7%

1,3

1,0

Nuorisotilat

63,7%

36,3%

1,4

1,0

Uimarannat

79,0%

21,0%

1,2

1,0

Yhdenvertaisuus

84,3%

15,7%

1,2

1,0
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13. Haluaisin kehittää myös seuraavia asioita:

Vastaajien määrä: 106 Mitä lähempänä arvo on lukua 1, sitä enemmän kyllä-vastauksia
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Ei Keskiarvo Mediaani

Asuminen

79,0%

21,0%

1,2

1,0

Digitaaliset palvelut

67,3%

32,7%

1,3

1,0

Esikoulu

51,5%

48,5%

1,5

1,0

Henkisen hyvinvoinnin palvelut (esim.
oppilashuolto ja psykologin palvelut)

84,5%

15,5%

1,2

1,0

Ikäihmisten palvelut

78,2%

21,8%

1,2

1,0

Itseäni koskevat päätökset 89,0% 11,0%

1,1

1,0

Kaupungin avustukset

56,1%

43,9%

1,4

1,0

Kaupungin talous

63,5%

36,5%

1,4

1,0

Kunnan maine ja menestyminen

65,3%

34,7%

1,3

1,0

Lapsiperheiden palvelut

73,2%

26,8%

1,3

1,0

Lasten päivähoito

61,2%

38,8%

1,4

1,0

Luonnon ja metsien hoito

84,3%

15,7%

1,2

1,0

Maahanmuuttajapalvelut

66,3%

33,7%

1,3

1,0

Matkailukohteet

68,0%

32,0%

1,3

1,0

Mopoilu

26,3%

73,7%

1,7

2,0

Nuorisopalvelut

76,0%

24,0%

1,2

1,0

Opiskelumahdollisuudet 85,3% 14,7%

1,1

1,0

Osallisuus ja vaikuttaminen

72,7%

27,3%

1,3

1,0

Rakentaminen

58,8%

41,2%

1,4

1,0

Sosiaalipalvelut

79,0%

21,0%

1,2

1,0

Suunnittelu

66,0%

34,0%

1,3

1,0

Terveyspalvelut 86,7% 13,3%

1,1

1,0

Tulevaisuus 91,1% 8,9%

1,1

1,0

Turvallisuus 90,1% 9,9%

1,1

1,0

21,2%

1,2

1,0

Työpaikat 88,1% 11,9%

1,1

1,0

Työllisyyspalvelut

Riihimäen kaupunki

78,8%

Viestintä

65,0%

35,0%

1,4

1,0

Yleisötapahtumat

72,7%

27,3%

1,3

1,0

Yrittäminen ja elinkeinot

72,7%

27,3%

1,3

1,0
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14. Jotain muuta, mitä?
Vastaajien määrä: 6

Vastaukset
Jotta Hämeenlinnan kaupungin vetovoimaisuus jotenkin kohenisi, tulisi nuorille ja nuorille
aikuisille tarjota tiloja joissa kehittää omaa toimintaa. Tämä vähentäisi yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä sekä loisi kuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Myös matkailuala
hyötyisi paikallisesta kulttuurista ja työpaikkoja tulisi lisää. Mielestäni Hämeenlinna
"konservatiivisen lätkäkaupunkina" karkoittaa asukkaat, vanhuksia ja keski-ikäisiä
lukuunottamatta.
24h ruokakauppa
huumeiden käyttäjien ohjaus/auttaminen..
Pyörävarkauksien tekijöiden auttaminen (ongelman lähde tuntematon)
enemmän Roskiksia.
Kierrätys aseman kierrätys kortin hakuohjeet kierrätys ohjeeseen mukaan.
Vähemmän työttömiä maahanmuuttajia
En tiedä
Koirien uimaranta nyt ainaki

15. Mihin muuhun kunnan asioihin haluaisit vaikuttaa?
Minkä kunnassa pitäisi muuttua? Missä sinulla olisi mielestäsi sanottavaa?
Vastaajien määrä: 37
Vastaukset
Yhteiset ulkoilu paikat. Hämeensaareen tai vaikka Kaurialaan olisi hyvä saada ilmainen
tenniskenttä tai padlet kenttä.
Ehdottomasti kouluihin tulisi panostaa! Peruskoulujen sisäilmaongelmat vain lisääntyvät.
Onneksi kuitenkin tällä hetkellä esimerkiksi Kaurialan koululle ollaan rakentamassa uutta,
heidän osin itsesuunnittelemaansa koulua.
Myös minun on nyt nostettava roska-astiat nyt esille. Hämeenlinnassa on hyvin harvakseltaan
ydinkeskustaa lukuunottamatta roska-astioita tai roska-astiat ovat täynnä.
Eikö olisi mahdolkista saada jonnekkin ilmaisia tenniskenttiä, kun muutana vuosi sitten
hämeensaaren kentät purettiin vaikka siellä olisi tälläkin hetkellä tilaa.
Myös frisbeegolffille on kysyntää paljon joten kaupungin tekemä rata ei olisi huono.
Venepaikkoja vähän ja ohjeistukset epäselvät varsinki, maihinvetopaikkojen kohdalla.
kunta politiikkaan ja maahanmuuttoon. Luontoon ja nuorten mahdollisuuksiin.
Hämeenlinnan pitäisi pitää yllä kulttuurikaupungin statusta eli huolehtia siitä, että erilaisilla
kulttuuripalveluilla (esim. teatteri, musiikkiopisto jne.) on jatkossakin mahdollisuus toimia
hyvin.
En tiedä.
Kannattaisi nyt ainakin ensi alkuun lopettaa se opetusbudjeteista leikkaaminen ynnä muu ja
antaa koulujen olla. Hyvinvointipalveluita olisi kiva saada paremmaksi. Vähän inhimillisyyttä
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kehiin ja jos rahat ovat oikeasti vähissä, sitä saa vaikka ottamalla pientä siivua päättäjien
palkasta.
Sain mielestäni sanottua kaiken kohdassa 7.
-Harrastus mahdollisuudet, harrastustilat
-Koulutilat, opetus, terveydenhuolto ja koulukiusaaminen
-Puistot, metsä ja luonnon siisteys sekä hoito
-Hämeenlinnan keskusta ja sen roskat
Päättäjät pitäisi päivittää nuorempiin
Mielestäni keskustaa täytyisi elävöittää ja tuoda lisää nuorisopalveluja saataville. Torin
ympäristö viihtyisämmäksi.
Kunnassa voisi olla enemmän nuorten kanssa retkejä
Hämeenlinnan kaupungin verkkosivut ovat roskaa. Niillä on vaikeaa navigoida ja oikeita
vastauksia on lähes mahdotonta löytää. Esimerkiksi terveyspalveluita etsiessä oikeita
puhelinnumeroita on lähes mahdoton löytää monien linkkien ja sivujen takaa, eikä siellä silti
mainita mihin kyseisen henkilön kuuluisi ottaa yhteyttä. Aukioloaikoja myöskään harvoin
mainitaan kunnan palveluista.
Julkinen liikenne
Minulla on serkkuja muualla Suomessa. Olen ehdottanut että muuttaisivat Vaasaan
opiskelemaan. Mutta he eivät halua tulla Vaasaan koska Vaasassa ei kuulemma pärjää
suomen kielellä. Haluaisin että Vaasasta ei anneta ulospäin mielikuvaa ruotsinkielisenä
kaupunkina. Oikeasti Vaasassa ei tarvita ruotsinkielen osaamista, suomellakin pärjää.
Kaksikielisyyteen. Ruotsin kielen vaatimuksista tulisi luopua.
Kouluihin ja muutenkin nuorille enemmän mielenterveyspalveluita, moni voi todella huonosti
ja jonot ovat pitkät. Korona ja etäopiskelu syrjäyttänyt monia, ja mielenterveydelliset ongelmat
ovat kasvaneet.
Korkeakoulusta valmistumisen jälkeen työllistyminen on Vaasassa vaikeaa.
Nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudessa
VOASin talouudistuksen nopeuttaminen. aivan turhanpäiväistä viivyttelyä ja häirintä
tarkoituksessa tehtyjä talojen suojelu ja muita purkamisen estämisen yrityksiä.
Toivoisin, että julkinen liikenne olisi parempi ja aktiivisempi. En pärjäisi mitenkään ilman
autoa, jos asuisin kaukana keskustasta. Lähes kaikki linjat kulkevat niin, että bussia pitää
vaihtaa keskustassa ja se ei ole sujuvaa. Käyttäisin busseja, jos ne kulkisivat suoraa ilman
vaihtoja eri puolille Vaasaa.
Ruokakauppojen pitäisi olla pidempään auki. Jopa Vaasaa pienemmässä kaupungissa
Seinäjoella on 24h S-Market ja kaupoista suurin osa on siellä auki 23 asti, mutta Vaasassa ei.
Kaikki lähikauppani menevät kiinni 21 tai 22. Toivoisin, että useampi kauppa olisi auki edes 23
asti. Uskon, että ainakin opiskelijat olisivat siitä mielissään, olemme monet valitelleet
aukioloajoista.
Mun mielestä olis hyvä, että kouluissa ois päivittäin tarjolla kasvisvaihtoehto "normaalin"
ruoan lisäksi. Entisessä kotikunnassani Vihdissä oli niin, ja lisäsi varmasti monen lapsen ja
nuoren kasvisruoan syöntiä. Toki muutenkin ois hyvä lisätä kasvisruoan osuutta
ruokalistoissa.
Luonnollisesti kaikkea voisi haluta kehittää, mutta budjetoinnin ja asioiden saatavan hyödyn
kannalta tulee tasapainottaa vallitsevan tilanteen mukaan, että mikä on milloinkin tärkeää.
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Enemmän LGBTQ+ asioihin liittyviä kanavia kuten esim pride kuukausi missä kaikki voivat
oppia ja osallistua oppimiseen.
Hyödyntää enemmän rantaa! Useammassa muussa merenrantakaupungissa on rannat
paremmin hyödynnetty kuin meillä Vaasassa. Lisää kahviloita, kauppoja ja muita palveluita
rantaan sekä keskustaan. Sekä lisää roskiksia.
Vaasassa, kuin muissakin kunnissa tulisi ehdottomasti kehittää yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisiä
tapahtumia, isoja ja pieniä. Paremmassa asemassa oleville ihmisille selkeitä ohjeita ja
mahdollisuuksia heikommassa asemassa olevien auttamiseen. Tulisi myös tukea vieläkin
paremmin kestävää kehitystä ja kuntalaisten luontosuhdetta tulisi vahvistaa.
Näihin ruotsinkielsiin täytyisi saada joku tolkku. Tai miksi ruotsia vaaditaan niin monessa
paikassa, ettei tänne voi tulla muualta tulevat töihin ku muualla Suomessa ei opiskella ruotsia
yhtä intensiivisesti kuin täällä.
Koulujen purkaminen on turhaa, tai ainakin se että niitä jätetään vain keskustan alueille. Kunta
on ulkonäöltään synkkä ja luotaan tylntövä. Tekemistä on hyvin vähän, usein joudutaan
kavereiden kanssa poistumaan kunnasta, jotta saadaan tekemistä. On vain vähän
luonnonpaikkoja jäljellä.
Nuorisopalvelujen tilat ja määrät. Kukaan nuorista ei kuule näistä/uskalla osallistu, joka on
surullista.
Varsinkin tulevan oppivelvollisuuden pidentämisen myötä koulutukseen suosittelen
satsaamaan.. enemmän oppilashuollon työntekijöitä ja miksi ei opettajiakin tarvittaessa.
Yhteisöllisyyttä lisää ja päättäjät pois kivien koloista. Kunnan pitäisi uudistua kun maailmakin
uudistuu ympärillä.
Siis ihan vaan se, että riihimäen liikenneympyröiden "kaunistus" ei onniatu vqrsinkaan
mätänevillä tynnyreillä ja 10000 patsaalla joka hädinyuskin näkyy kasvien seasta. Laittais
vaikka suihkulähteen
Pitäisi yhdistyä velkaan vaasan kanssa. Julkisen liikenteen tarjonnassa
Ööö emmä tiiä koko maailma
cant think of any at this moment
Kunnan pitäisi nyt laittaa ajatus siihen miten voi auttaa ihmisten loppuun palamista, töiden
järjestelyt, saada ihmiset olemaan kiitollisia siitä mitä on, arvostaa luontoa. En tiedä voiko
kunta jollain tapaa näihin vaikuttaa, varmaan �
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16. Mistä asioista kaipaat enemmän tietoa?

Mitä lähempänä arvo on lukua 1, sitä enemmän kyllä-vastauksia
.
Vastaajien määrä: 102
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Ei Keskiarvo Mediaani

Harrastusmahdollisuudet

67,3%

32,7%

1,3

1,0

Kaupungin historia

38,7%

61,3%

1,6

2,0

Kaupungin suunnitelmat

75,8%

24,2%

1,2

1,0

Kesätyöt ja työpaikat

84,0%

16,0%

1,2

1,0

Kierrätys

60,2%

39,8%

1,4

1,0

Kunnan päätöksenteko

62,9%

37,1%

1,4

1,0

Kunnan suunnitelmat

65,3%

34,7%

1,3

1,0

Kunnan talous

50,0%

50,0%

1,5

1,5

Luonnonhoito

66,3%

33,7%

1,3

1,0

Mihin palveluihin ja etuihin minä olen
86,9% 13,1%
oikeutettu

1,1

1,0

Mistä saada apua henkilökohtaisiin huoliin

69,7%

30,3%

1,3

1,0

Nuorten asiat

67,7%

32,3%

1,3

1,0

Nuorten ohjaamo

51,1%

48,9%

1,5

1,0

Palvelujen ja kohteiden aukioloajat

60,0%

40,0%

1,4

1,0

Päättäjien yhteystiedot

28,4%

71,6%

1,7

2,0

Rakentaminen

38,9%

61,1%

1,6

2,0

Retkeilyreitit ja kohteet

79,6%

20,4%

1,2

1,0

Tapahtumat

81,3%

18,7%

1,2

1,0

Terveyspalvelut

77,1%

22,9%

1,2

1,0

Vapaa-ajan vietto

85,6%

14,4%

1,1

1,0

Vapaaehtoistoiminta

56,2%

43,8%

1,4

1,0

17. Mistä muusta haluaisit enemmän tietoa?




Kirjastojen tarjonnasta
opiskelu mahdollisuuksista
koska julkinenliikenne kulkee
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18. Arvioi tavoittavatko (tai tavoittaisivatko) seuraavat viestit
sinut?

Vastaajien määrä: 99 Mitä lähempänä arvo on lukua 1, sitä enemmän kyllä-vastauksia
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Ei Keskiarvo Mediaani

63,3%

36,7%

1,4

1,0

50,5%

49,5%

1,5

1,0

59,2%

40,8%

1,4

1,0

45,4%

54,6%

1,5

2,0

Kaverien vinkit 79,4% 20,6%

1,2

1,0

Kohdennetut uutiset ikäisilleni kunnalta

53,1%

46,9%

1,5

1,0

Kohdennetut uutiset kunnalta opiskelijoille

66,3%

33,7%

1,3

1,0

Koulun kautta tulevat tiedotteet 84,8% 15,2%

1,2

1,0

Kunnan asiat sanomalehdessä

32,0%

68,0%

1,7

2,0

Kunnan mainokset lehdissä

26,8%

73,2%

1,7

2,0

Kunnan tiedotuslehti kotiin

44,3%

55,7%

1,6

2,0

Kunnan viestit kännykkääni

48,5%

51,5%

1,5

2,0

Kunnanjohtajan sanomat ja viestit

28,9%

71,1%

1,7

2,0

Some-vaikuttajan viestit

47,9%

52,1%

1,5

2,0

Uutiset Instagramissa

52,6%

47,4%

1,5

1,0

Uutiset kunnan FB-kanavalla

22,9%

77,1%

1,8

2,0

Uutiset kunnan verkkosivulla

33,0%

67,0%

1,7

2,0

Uutiset sosiaalisessa mediassa

61,9%

38,1%

1,4

1,0

Vinkit minulle hyödyllisistä palveluista
suoraan kännykkään

51,0%

49,0%

1,5

1,0
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19. Millä välineillä tai keinoilla toivoisit kunnan viestivän sinulle
tärkeistä asioista?
Meneekö jokin tieto tai asia ohitse? Kuuletko kunnan asioista tarpeeksi?
Vastaajien määrä: 44
Vastaukset
Itse luen sanomalehteä ja postissa tulleita tiedotteita. Some kanavat ovat kanssa ihan
hyvä väylä. Kaupunkilaisten vaan täytyisi liittyä oman kunnan someen. Somessa olisi
hyvä olla kaiken aikaa jotakin meneillään, muuten se hukkuu virtoihin.
Lehti ja internetsivut.
kasvotusten
Some, wilma
Jossain muualla kuin somessa
Viestit.
Somen, uutisten tai sähköpostin kautta.
-en kuule tarpeeksi, sillä ei tule käytettyä sosiaalista mediaa tarpeeksi aktiivisesti.
Ehkäpä tekstiviestit olisivat toimiva tapa? Tiedotus vaikuttaisi olevan kunnossa, mutta
asioiden selvittäminen vaatii oma-alotteisuutta.
Somen kautta, kunnan nettisivut epäselvät ja välillä tiedon hakeminen haastavaa.
Aika monet asiat ovat menneet minulta ohitse. Kuulen vain niistä, joista kerrotaan
koulussa tai somessa. Joten minusta ne olisivat hyvät keinot viestiä minulle kunnan
tärkeistä asioista.
Esimerkiksi juuri minulle kohdistetulla viestillä, postilla tai sähköpostilla tieto tulisi
perille minulle ainakin. Myös nuorille suunnattu sanomalehti kiinnostaisi lukemaan!
Some
Kuulen kunnan asioista hyvin, sillä kuulun Hämeenlinnan Nuorisovaltuustoon. Lisäksi
luen kunnan asioita Hämeenlinna taskussa sovelluksessa, kunnan facebook sivulla.
Minä itse kuulen kunnan asoista hyviin ja käyn kuukausittain kunnansivulla.
Kaupungin omilla verkkosivuilla, sekä paperiversiossa kunnan tiedoitteista (tähän asti
ollut erinomainen)
Some
Kunta voisi tiedottaa enemmän päätöksistään instagramissa.
Mainoksilla eri some kanavilla esim. Facebook ja instagram
Sosiaalinen media, sähköposti jne
Somessa mainoksilla
Somessa
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Niin, että siitä saa suoraan ilmoituksen puhelimeen, esimerkiksi Instagramin kautta.
Posti tavoittaa myös hyvin. Lisäksi esim. maksetut mainokset Snapchatissa tai
Instagramissa kiinnittävät hyvin huomion.
Olisi paras saada tietoni äidinkielelläni niin voin pysyä kärryillä uusista asioista. Haluan
olla osana kuntaa, mutta tunnen että haluni ja motivaatio loppuu kun en ymmärrä mitä
tehdään.
Paperisena, kunnan omien sivujen kautta, some, e-lehdet
Kunnan yleiset kirjeet ja lehtiset tulevat aivan liian harvoin. Kunnan lehtinen voisi tulla
vaikka joka kuukausi, joka muistuttaisi kaikista samoista, mutta myös uusista ja
tulevista palveluista, harrastusmahdollisuuksista, tapahtumista, päätöksistä ja
muutoksista kunnassa sekä siinä voitaisiin esitellä kaikki kunnan yhdistykset ja niiden
toiminta. Kerran vuodessa tuleva lehtinen hukkuu hetken päästä ja iso osa kuntalaisista
ei saa aikaan etsiä tietoja itse netistä, eivätkä varsinkaan soita kaupungin työntekijöille.
Syrjäytyneet tai muuten heikommassa asemassa olevat ihmiset eivät välttämättä edes
tiedä, mitä tarvitsevat ja haluaisivat tehdä, joten kuukausittainen muistutus
mahdollisuuksista voi joku kerta tärpätä. Yhdessä lehtisessä tulisi SELKEÄSTI olla kaikki
kunnasta ja kuntalaisen mahdollisuuksista, maksullisista ja maksuttomista. Myös
kuntalaisia voisi haastatella joka kerta lehtiseen.
some ja lehti toimii
Fb on hyvä, nettisivut huonot. Ei IP kautta, koska maksullisia palveluita
Sosiaalisen median tai koulun kautta
sosiaalinen media
Postitse, viestillä tai sosiaalisessa mediassa
Oikeasti tärkeät asiat esim teksti- tai sähköpostiviestitse.
Kirjeellä kotiin tai somessa.
En tiedä
Puhelimitse (ei soittoa)
Koulun kautta
Öö kaikki some kanavat
mail,
online,
school
Sähköposti, tekstiviestit ja koulun kautta.
Itse olen poistanut ig ja fb siitä syystä että sielä on liika tietoa joka kuormittaa ja paljon
turhaa. Kunnan asioista voisi tehdä jonkun hyvän nettisivun, ehkä semmonen onkin jo,
tai lehti vai onko liian kova töinen
Sähköpostilla
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20. Tuletko kuulluksi ja pääsetkö tekemään ehdotuksia kunnan
palveluihin?
Vastaajien määrä: 91 Mitä lähempänä arvo on lukua 1, sitä enemmän kyllä-vastauksia
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Aloitteillani ja ideoillani on mahdollisuus
44,3% 55,7%
toteutua

1,6

2,0

59,8% 40,2%

1,4

1,0

23,0% 77,0%

1,8

2,0

31,8% 68,2%

1,7

2,0

34,9% 65,1%

1,7

2,0

Minun mielipiteitäni kuullaan riittävästi 40,9% 59,1%

1,6

2,0

34,9% 65,1%

1,7

2,0

33,3% 66,7%

1,7

2,0

50,0% 50,0%

1,5

1,5

24,4% 75,6%

1,8

2,0

52,3% 47,7%

1,5

1,0

1,7

2,0

1,7

2,0

Demokraattinen päätöksenteko toteutuu
Toteuttamisesta on kerrottu riittävästi ja
näkyvästi
Ideoiden ja ehdotusten esittäminen on
nuorille helppoa
Minulta kysytään oikeita kysymyksiä
Nuorilla on kanava kertoa itselleen tärkeistä
asioista päättäjille
Nuorten kuntalaisten aloitteet otetaan
vakavasti
Parhaat ehdotukset päätyvät toteutettaviksi
Pystyn seuraamaan ideoiden käsittelyä ja
toteuttamista
Omia toiveita uskaltaa kertoa aikuisille

Pääsen mukaan suunnittelemaan nuorten
31,8% 68,2%
palveluita
Saan kehittää niitä palveluita, joita itse
31,0% 69,0%
käytän

21. Millaisia kokemuksia sinulla on osallistumisesta esim.
koulussa?

Pääsetkö tekemään ehdotuksia kunnan tai koulun asioihin? Oletko pystynyt vaikuttamaan
itsellesi tärkeisiin asioihin? Onko ideoidesi toteuttaminen onnistunut?
Vastaajien määrä: 34
Vastaukset
Olen päässyt vaikuttamaan niin kunnan, kuin koulunkin asioihin. Ideoiden
toteutuminen vaatii aina alleen aikaa sekä työtä, mutta koen, että ne ovat päässeet
niin osa toteutetuiksi, kuin osa keskustelun aiheeksikin.
Yläkoulussa koulumme sai päättää mihin 10 000€ käytetään. Joku liikuntapuisto sillä
rakennettiin, mutta ei siitä kerrottu oikein missään niin lopullinen päätös jäi vähän
pimentoon.
Pääsen mukaan, on onnistunut
Kyllä, kyllä ja kyllä
Ihan hyviä. On pystynyt vaikuttaa jonkun verran.
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Koulussa kuullaan mielipiteitäni ja ideoitani.
-kyllä, mutta rajallisesti. Usein kynnys on varsin korkea, sillä ehdotuksia varten on
kasvotusten kohdattava ja etsittävä tarvittava edustaja.
En ole tarvinnut.
Olen koulumme opiskelijakunnassa, ja minusta siellä kaikki voi kertoa ehdotuksiaan ja
vaikuttaa asioihin. Toki kaikilla on hieman erilaisia näkemyksiä ja asia, joka saa eniten
ääniä voittaa. Minusta olisi hyvä jos muutkin kuin opiskelijakunnassa olevat oppilaat
pääsisivät paremmin esille.
Koulussa tutustutaan jonkin verran kunnan toimintaan ja millä tavoilla on
mahdollisuuksia vaikuttaa
Pääsen osallistumaan, jos haluisin mutta en tykkää itse tehdä päätöksiä.
Kuulumalla Hämeenlinnan Nuorisovaltuustoon pystyn vaikuttamaan hyvin kunnan
asioihin.
Koulussa ideoiden toteuttaminen onnistuu ja koulussa kaikki on yhteistyähenkisiä.
Enemmän voisi järjestää pieniä retkiä.
Olin opiskelijakunnan hallituksessa
Aina annetaan mahdollisuus kertoa, jos on ideoita. Välillä asioiden eteenpäinvieminen
tuntuu työläältä, eikä niitä siksi kerro.
Koulussa ehdotuksia kunnan asioihin on vaikea päästä tekemään ehdotuksia.
Koulussa asia on kyllä tosi helppoa
Kyllä.
tuntuu menevät seinille ehdotukset tai ei mahdollisuuksia toteuttaa vaikka asialla on
merkitystä opiskeluun.
En ole asunut Vaasassa niin pitkään, että osaisin juurikaan sanoa.
Kun olin lukiossa, vaalit ei otettu tosissaan ja oli vitsi oppilaitten keskuudessa.
Koulun asioihin on omat vaikutuskeinonsa, mutta tähän asti olen vastannut vain
kyselyihin ja opettajan henkilökohtaisesti pyytämään palautteeseen. Opiskelijoiden
keskuudessa on selvästi huomattavissa ilmapiiri, jossa ajatellaan, että ehdotukset
eivät mene läpi eikä koulu halua kehittää tarpeeksi omia käytäntöjään.
Korkeakouluopiskelijoilla on onneksi omia järjestöjä ja edustajia, jotka pitävät
opiskelijoiden puolia ja kuulevat heidän ehdotuksiaan.
Kysytään palautetta ja VAMKIN rehtori on nyt hyvin helposti lähestyttävä
En pääse
Pääsen vaikuttamaan helposti, jos niin haluan tehdä.
Olen pystynyt vaikuttamaan. En ole varma onko ehdotukset menneet perille.
Ei kokemuksia
Ei oikeen oo kokemusta
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Pääsee tekemään jos haluaa.
Ei ole
Ideat tyrmätään.
Ihan jees
Koulun asioihin pääsee vaikuttaamaan oppilaskunnan hallituksen kautta
Oppilaskunnassa olen päässyt mukaan aloitteen tekemiseen.
Kyllähän noita järjestöjä on kouluisda en itse ole ikinä niihin mennyt mukaan.
Toiveena olis joku päivä päästä mukaan päättämään kunnan asioista

22. Haluan osallistua osallisuuden kehittämiseen jatkossa?
Halutessasi voit antaa yhteystietosi ja ilmoittautua mukaan seuraavaan vaiheeseen
Vastaajien määrä: 111

n

Prosentti

kyllä (anna yhteystietosi kyselyn jälkeen avautuvaan uuteen
lomakkeeseen)

12

10,8%

en

99

89,2%
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