
Saveron liikuntaillan kyselyn satoa 25.10.2010 / SV 

1. Minkä tyyppisiä liikuntapalveluita toivoisit kylille? Sai valita useita vaihtoehtoja (siksi %:t vain 

viitteellisiä) 

lasten jumppakerhoja toivoo 13 vastaajaa (48 %) 

 ikäryhmille yli 2-vuotiaille, yleensä alle kouluikäisille, 5-7 -vuotiaille useampi vastaaja, 

alakouluikäisille useampi vastaaja 

naisten jumppaa toivoo 12 vastaajaa (44 %) 

miesten jumppaa toivoo 3 vastaajaa (11%) 

pallopelejä toivoo 4 vastaajaa (15 %) 

ohjattua ulkoliikuntaa toivoo 7 vastaajaa (26 %) 

opastusta lajeihin 1 vastaaja, ei mainittu mikä olisi laji (4 %) 

lisäksi esitettiin zumbaa, suunnistusta, liikuntaa lemmikin kanssa, ja eläkeläisten päivätansseja 

2. Kuinka usein harrastat liikuntaa 

päivittäin 7 vastaajaa (26 %) 

2-3 kertaa viikossa 13 vastaajaa (48 %) 

viikoittain 6 vastaajaa (22 %) 

harvemmin 1 vastaaja (4 %) 

3. Minkä tyyppistä liikuntaa harrastat? 

sauvakävely (6), jumppa (4), pyöräily (4), kävely (3), juoksu (3), hyötyliikunta (3), uinti (2), hiihto (2), 

lenkkeily (2), lisäksi työliikunta, yksinliikunta, arkiliikunta, ulkoleikit, vaunujen työntely, jalkapallo, 

koripallo, keilailu, jooga, jenkkifutis, cheerleading, suunnistus, kuntosali, ratsastus, rullaluistelu, sitä 

sun tätä 

4. Mikä on mielestäsi kohtuuhinta esim. jumpparyhmälle osallistumiseen/kerta? 

1 – 2 euroa 10 vastaajaa (41 %) 

3 – 5 euroa 14 vastaajaa (59 %) 

vaikka enemmänkin ei vastauksia 

en ole valmismaksamaan ei vastauksia 

 

5. Erilaisten liikuntamuotojen tarjonta on mielestäni 

runsaanpuoleista ei vastauksia 

riittävää 13 vastaajaa (57 %) 

vähäistä 10 vastaajaa (43 %) 

tarjonta ei kiinnosta minua ei vastauksia 

 

6. Osallistun itse erilaisiin liikunnallisiin tapahtumiin 

hyvin usein 1 vastaaja (4 %) 

melko usein 6 vastaajaa (24 %) 

joskus 17 vastaajaa (68 %) 



en osallistu 1 vastaaja (4 %) 

 

7. Vapaa sana 

- tärkeää että kylillä järjestetään ja aktivoidaan, kaupunki ei kaikkea tee 

- kaupungin tulisi osallistua enemmän liikuntapaikkojen hoitoon kylillä, talkootyövoima on 

vähenemään päin 

- liikkuminen vaatii vetäjän 

 

8. Vastaajien ikäjakauma 

alle 15-vuotiaita, 9 vastaajaa (33 %) 

15-20 –vuotiaita, ei vastaajia 

21-35 –vuotiaita, 3 vastaajaa (11 %) 

36-50 –vuotiaita, 11 vastaajaa (41 %) 

51-65 –vuotiaita 3 vastaajaa (11 %) 

66 tai enemmän 1 vastaaja (4%) 


