Webropol-kysely lasten ja nuorten
viihtyvyydestä Vaajakoskella 1-28.2.2019
Kyselyyn vastaajat
• 217 kappaletta
• 71 % tyttöjä/naisia, 27 % poikia/miehiä, 2 % muita/ ei halunnut määritellä
• Ikäjakauma:
•
•
•
•
•

Alle 10 vuotta
10-15-vuotiaita
16-20-vuotiaita
21-40-vuotiaita
41-65-vuotiaita

4 %
53 %
4 %
23 %
16 %

Arvio Vaajakoskesta asumisen paikkana sekä arviot Vaajakosken
palveluista ja harrastamisen mahdollisuuksista

%

Asuminen

Palvelut

Harrastaminen

1. Tosi huono
2. Melko huono
3. Keskinkertainen
4. Melko hyvä
5. Tosi hyvä
• En osaa sanoa
Yhteensä

0,92
9,68
39,63
33,64
12,44
3,69
100 %

4,63
18,98
39,35
23,15
10,65
3,24
100 %

3,24
16,67
29,64
31,94
12,04
6,48
100 %

3,49

3,17

3,35

• Keskiarvo (1-5)

Myönteisiä asioita Vaajakoskella (143 vastausta)

Yleensä
luonto, ”metsää”, ”vesistöjä”, ”rauhaa” (11)
harrastusmahdollisuudet, ”sijaitsevat lähellä”, ”ilmaisia” ,”edullisia”,
”paikkoja olla kavereiden kanssa”, ”monipuolisia juttuja”, ”kaikki mitä
tarvitsee” (16)
liikunnan harrastusmahdollisuudet, ”aktiivisia seuroja” (18)

Myönteisiä asioita Vaajakoskella (143 vastausta)

Erityisiä kohteita (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuorisotila (48)
kirjasto, myös ”kirjastoauto” (46)
uimahalli (35)
urheilukentät, ”jalkapallokentät”, ”Vaajalinnan kenttä”, ”Jyskän ja Vaajakosken
tekonurmet” (26)
liikuntareitit, ”pururadat”, ”ladut”, ”polut” (19)
koulut, ”hyviä kouluja”, ”riittävästi kouluja”, ”liikuntamahdollisuudet”, ”lähellä,
liikkuminen turvallista”, ”koulun kerhot”, ”vanhempainyhdistykset” (18)
luistelupaikat, ”kaukalo”, ”tekojää”, ”luistelukenttiä”, ”ilmaiset luisteluvuorot” (16)
Uimarannat, ”Uimalanniemi”, ”muut” (12)
puistot/ leikkipuistot, ”Lilliputti”, ”Mutkapuisto” (11)
kaupat, ”lähellä”, ”Vaajalasta ja varastomyymälästä löytyy melkein kaikki ” (10)

Myönteisiä asioita Vaajakoskella (143 vastausta)

Erityisiä kohteita (2)
• liikuntahalli, ”säbämahdollisuus”, ”ampparit” ”sisäliikuntamahdollisuudet” (9)
• terveydenhoito, ”uusi terveyskeskus”, ”neuvola”, ”hammashuolto” (8)
• ruokapaikat, ”pitseeriat” (6)
• hyvät bussiyhteydet (4)
• kaverit, ”lähellä paljon”, ”hyvät kaverit”, ”samalla asuinalueella” ”ei paljon ”örrimöykkyjä””, ”kivoja ihmisiä” 6
• päiväkodit (3)
• seurakunnan tilat sekä lapsi- ja nuorisotyö (4)
• kansalaisopisto, ”musiikkikoulu”, ”sanataide”, kuvataidekoulu” (4)
• partio (3)
• Illusion (2)
• Naissaari (2)
• Hutunki (2)
• Panda (2)
• rinnalla kulkevia aikuisia (2)

Myönteisiä asioita Vaajakoskella (143 vastausta)

Erityisiä kohteita (3)
Yksittäismainintoja:
• MLL, Kuohu, FCV:n toiminta jälkkärissä, kuntosalimahdollisuudet
• karting, Tammirinteen skeittipooli, Pistola (kädentaidon kursseja myös lapsi &
aikuisryhmille)
• kirpparitoimintaa
• melko rauhallinen liikenne
• koti

Mielestäni Vaajakoskella voitaisiin parantaa
lasten ja nuorten elämänlaatua
seuraavilla tavoilla
Haasteita
• nuoret hengailee kaupalla ja Vaajakummun koulun takana, kun ei ole
paikkaa
• nuoret norkoilee kaupungilla
• pojat pitäisi saada pelimaailmasta kodin ulkopuolelle liikkeelle!

Toimintapuisto/ toiminnallinen ulkopuuhailualue
30-35 ehdotusta

• sisältöehdotuksia: parkour, skeitti, pyörärata (pumtrack), koriskenttä,
vaijeriliuku, kuntoiluvälineitä ym.
• esimerkkejä: Lutakon satama, Kangaslampi, Huhtasuo, Tikkakosken
jäähallin piha
• paikkaehdotuksia: Vaajalinnan kenttä, koulun lähelle pururadan alapäähän
• Tammirinteen skeittipoolin ympäristössä pitäisi olla skeittiparkki tai edes
skeitattavaa alustaa, koska pooliin mahtuu vain yksi vetäjä kerrallaan.
• kausien mukaan vaihteleva puuhapaikka ulkona ja sisällä
• Soveltuvuus eri ikäisille
• puistoihin tuulisuojia, missä voi pelata kännykällä.

Nuorisotila
•
•
•
•

15 kommenttia

ei tarpeeksi auki, ”omassa nuoruudessani avoinna myös viikonloppuisin”
Voisiko nuokkari olla avoinna viikonloppuisin ja illalla myöhempään ?
Olisi paikka missä voisi olla viikonloppuisin sisätiloissa
Nuokkari voisi olla auki myös junnuille ja alle kouluikäisillekin voisi olla oma
kerho tai vuoro.
• nuorisotilan palveluista pitäisi tiedottaa paremmin
• Jonneilupaikkoja enemmänkin, kuin nuokkari tai nuokkarille lisää resursseja
eli auki laajemmin
• Aktiivisempi yhteistyö esim. koulun ja nuokkarin välillä ja ehkäpä jopa
yritysten kuten kauppojen kanssa. Lisäksi enemmän ohjaavaa nuorisotyötä
koulunkin kanssa esim. koulukuraattorin kanssa yhteistyössä.

Koulut 10 kommenttia
• koulujen psykologi/kuraattori yms. resurssien parantaminen
• koulujen piha-alueiden parantaminen (esim. Jyskän koulun piha aika
ankea)
• meluntorjunta koulujen pihoissa (moottoritie vieressä)
• kouluntilojen hyötykäyttö iltaisin ja iltapäivisin: harrastustoimintaa tanssia, käsitöitä, musiikkia, tms. - johon olisi mahdollisimman pieni
kynnys liittyä, yhdessä rakennettu jonneilupaikka
• vanhempainyhdistysten keskinäinen yhteistyö eri koulujen väleillä

Leikkipuistot 25-30 ehdotusta
• monipuolinen leikkipuisto
Savonmäkeen, jossa paljon
lapsiperheitä
• Lilliputin kehittäminen ja
kunnostaminen koko perheen
paikaksi
• Myös sivualueiden
leikkipuistojen korjaamista ja
kehittämistä tulisi tehdä. ”Tätä
on kaupungilta mm. Jyskään
pyydetty jo 8 vuotta sitten”.

Kentät

7 ehdotusta

• paremmat luistelujäät, ”kaukalo
aina varattu”
• auramies Vaajalinnan kentälle
• Sallia urheilukentän ja
nurmikentän käyttö.
• Jyskän kentän tekonurmi on
surkeassa kunnossa ja aiheuttaa
jalkavaivoja
• Vaajakosken ruohokenttä
vaihdettava tekonurmeen

Pulkkamäki

4 ehdotusta

• Koko kylä täynnä mäkiä mutta
missään ei voi laskea pulkalla.
• Talvella alueella voisi olla
pulkkamäki ja
makkaranpaistopaikka.
• Autottomat ei pääse Halssilaan

Mopoilijoille paikkoja

4 ehdotusta

• suljettu alue, jossa saavat
kokoontua ja ajaa luvan kanssa,
istumapaikkoja ja katos.
• paikkaehdotus: vanha
tenniskenttä
• paikka missä voi ohjatusti
rassata mopoja

Liikenteen ongelmia (12 kommenttia)
• uuden K-kaupan aiheuttamat liikenneongelmat ja lasten koulumatkan turvallisuus
• välillä autoilijat kulkevat ja pysäköivät melko ajattelemattomasti. Jopa
paikallisbussien ajotapa on useasti hurjasteleva
• lisää pyöräteitä ja jalkakäytäviä (monin paikoin lasten käyttämät reitit ovat
pimeitä metsäpolkuja, esim. Vaajakoskentieltä kirkolle menevä oikopolku on tosi
vaarallinen talvisin)
• kouluteiden pitäisi olla parempi laatuisia ja turvallisempia!
• suojateitä lisää
• liikenneympyrä ei turvallinen esim. mopoilijoille
• Tunnelit turvattomia ja sieltä löytynyt ruiskuja.
• Vaajakummun kouluun vielä tie Kirkkotien risteyksen jälkeen huonossa kunnossa.
Kovin töyssyinen pyöräilyyn
• Hiekoittaa/aurata tiet ajallaan ja korjata kadut nopeammin

Kaupat

5 kommenttia

• kauppa Kaunisharjuun
• kaikkiin kauppoihin energiajuomien myynti kielto vähintään klo 7-15
välisellä ajalla
• Kauppoihin ikäraja
• Vaajakoskelta puuttuu oma Lidl
• Lelukauppoja lisää

Toiminnan kehittämisestä 26 kommenttia
• Enemmän kerhoja, tapahtumia ja muuta toimintaa
• Ilmaisia tai/ja kohtuuhintaisia palveluja
• Ns. matalan kynnyksen palveluja
• Ohjattua toimintaa
• Tekemistä niihin hetkiin, kun koulu loppuu ja vanhemmat töissä
• Suoraan koulun jälkeen alkavia maksuttomia lajikokeiluita
ikäryhmittäin
• Erityislapsille / koululaiselle joka ma-pe aamulle
aamuvirkkutoimintaa, että yksinhuoltaja voisi mennä töihin.
• Varhaisnuorille tekemistä. Diskoja tai tapahtumia

Toiminnan sisällöistä

16 kommenttia

• Enemmän toivotaan: lasten lukuhetkiä kirjastolle, hip hop aiheisia
tapahtumia, ilmaisia liikuntalaturin tunteja Vaajakosken suunnalle, yleisiä
luisteluvuoroja jääkiekkokaukalolle, sulkapallovuoroja, taiteeseen ja
kokkaamiseen liittyviä kerhoja, huume- ja päihdevalistusta, korista
• Lisäksi toivotaan: ratsastuskoulu, kuntosali nuorille,
melontamahdollisuuksia eli SUP-lautojen ja kajakkien vuokrausta,
nettipohjainen seikkailurata esimerkiksi pururadalle
• Järjestää rentoa vapaa-ajan urheilua, esim. höntsäkiekkoo, höntsäfutista
jne. Ei tavoitteellista treenaamista, vaan porukalla yhdessä olemista esim.
koulupäivän nollaamiseksi. Jokainen saisi tulla mukaan silloin kun siltä
tuntuu. Nuorisotyöntekijä voisi olla mukana
• Nuoret voisivat harrastaa esim. jalkapalloa "kaveriseurana" Vaajakosken ja
Jyskän tekonurmella. Tämä on hankalaa, jos et kuulu seuraan, on aika
vaikea päästä tekonurmelle pelaamaan jalkapalloa tai muutoin
harrastamaan. Urheilu on liiaksi seurapainotteinen.

Tiedotus

3 kommenttia

• jos harrastuksia järjestetään, niin selkeää infoa ajoissa mitä, missä ja
milloin että ehtii ilmoittautua. Tällä hetkellä on fiilis, että itse täytyy
googlettaa ja etsiä, mistään ei ilmoiteta. Ehkä johtuu myös siitä, et
pienet ryhmät täytyy edellisen vuoden osallistujilla suoraan eikä
uusilla ole edes mahdollisuuksia.
• infoa tulevista tapahtumista enemmän

Palvelujen saavutettavuus
• Jyskästä lopetettiin nuorisotilat, joissa toimi kerhoja yms. Nyt voitaisiin
miettiä kuinka saataisiin helpotettua autottomien lapsiperheiden ja
nuorten osallistumista toimintaan, joka ei ole välttämättä enää helposti
saatavilla.
• Kaipaisin Vaajakoskelle kovasti toimintaa kouluikäisille, ensimmäisestä
luokasta alkaen. Kaikki kyseiset harrastustoiminnat sijoittuvat usein
paikkoihin, mihin Jyskä-Vaajakoski-alueelta ei nuori itse pääse esim.
bussilla, eikä ekaluokkalaista voikaan laittaa bussilla kulkemaan yksin.
Harrastukset puolestaan alkavat usein sellaiseen kellonaikaan jolloin
vanhempi ei ole vielä päässyt töistä lasta harrastukseen kuljettaakseen.
Meillä yhden aikuisen perheensä tämä tyssää aina tähän, kun kellonajat
eivät täsmää, ylihintaisia harrastusmaksuja ei ole varaa maksaa eikä
kilpaurheilu välttämättä edes kiinnosta vaan harrastuspäiviksi riittäisi 1-2
pv viikossa.

