Liikuntapalveluja liikkuminen
Hollolassa
Kyselyn tulokset, huhtikuu 2019

Miksi ja miten kysely tehtiin?
Miksi?

• Kuntalaisten liikkumisolosuhteiden kehittäminen on tärkeää
hyvinvointityötä. Hollolan kunnan tavoitteena on tukea kuntalaisten
monipuolista liikkumista.
• Kysely toteutettiin, jotta kunnan työntekijät ja päättäjät saisivat tietoa
hollolaisten liikuntaa ja liikuntapalveluja koskevista näkemyksistä.
Tavoitteena on kehittää liikuntapalveluja entistä suunnitelmallisemmin, ja
tarjota kuntalaisten arkeen sopivia palveluita.
Miten?

• Kysely toteutettiin nettikyselynä 7.3.–31.3.2019 kunnan kotisivulla. Kyselyä
markkinoitiin mm. sosiaalisen median kanavissa
• Vastaajien kesken arvottiin hyvinvointiaiheisia palkintoja
• Kyselyyn vastasi 447 henkilöä

• Kyselyn avoimet vastaukset on analysoitu teemoittelemalla
• Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi BDO Oy

Seuraavilla sivuilla on yhteenveto
kyselyvastauksista kysymyksittäin

1. Mikä on ikäsi?

Alle 18 vuotta

1% n = 5

18 - 30 vuotta

6% n = 27

31 - 50 vuotta

46%

51 - 69 vuotta

n = 203

37% n = 166

yli 70 vuotta

10% n = 46
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2. Millä alueella asut?
Vastaajat valitsivat kyselyssä oman postinumeroalueensa.
Postinumerot luokiteltiin analyysissä ao. kuvaajassa oleviin
ryhmiin, jotka kuvaavat Hollolan eri asuinalueita.

Ko. postinumeroalueella asuvien vastaajien lukumäärä
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3. Mitkä liikuntamuodot ovat sinulle mieleisiä?
Vastaajat saivat valita 13 vaihtoehtoa.

Vaihtoehto valittu n kertaa

Kävely, sauvakävely

n = 250

Uinti, vesiliikunta

n = 169

Pyöräily

n = 168

Juoksu, hiihto

n = 142

Kuntosali, kuntojumpat

n = 140

Venyttely, jooga, lihashuolto

n = 74

Piha- ja puutarhatyöt

n = 74

Tanssiminen

n = 62

Pallopelit

n = 61

Jokin muu, mikä?

n = 42
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Useammin kuin kerran mainittu
•
Frisbeegolf
•
Golf
•
Enduro, motocross
•
Jääkiekko
•
Maastopyöräily
•
Ratsastus

Kerran mainittu
•
Umpihanki- ja retkihiihto
•
Suunnistus
•
Judo
•
Melonta
•
Mökkeily
•
Jumppa
•
Arkiliikunta
•
Zumba
•
Sulkapallo
•
Kuntopyörän polkeminen

n = 80

Marjastaminen, sienestäminen, metsästys
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4. Kumpi liikkumistapa on sinulle mieleisempi?

Liikunta
ohjatussa
ryhmässä
29% (n = 130)

Omatoiminen
liikunta
71% (n = 317)

5. Mikä lisäisi omaa liikkumistasi?
Vastaajat saivat valita 13 vaihtoehtoa.

Vaihtoehto valittu n kertaa
Muu, mikä?

Liikuntapaikkojen sijainti lähellä kotia

n = 250

Mahdollisuus hyödyntää liikuntaneuvontaa ja
henkilökohtaista liikunnanohjausta

n = 168

Mahdollisuus osallistua liikuntatapahtumiin ja
lajikokeiluihin

n = 156

Nykyistä monipuolisempi liikuntatarjonta

n = 109

Mahdollisuus osallistua aikuisten liikuntaryhmiin
lasteni harrastusryhmien yhteydessä

n = 67

Muu, mikä?

n = 63

Liikuntapaikkojen sijainti lähellä kauppoja ja
muita palveluita

n = 25
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Yhteenveto vastauksista
• Parempi terveys
• Parempi motivaatio
• Edullisemmat liikuntapalveluiden
hinnat
• Rahallinen tuki liikunnan
harrastamiseen, esim.
liikuntasetelit
• Liikuntaryhmien
monipuolisemmat aloitusajat
• Ulkoilureittien läheisempi sijainti
• Hyväkuntoiset ja turvalliset
kevyen liikenteen väylät ja
lenkkimaastot
• Yleisurheilukentän rakentaminen
• Nykyistä kevyempi työ ja parempi
työssäjaksaminen
• Lapsiparkki omalla paikkakunnalla
liikuntaharrastuksen ajaksi
• Mahdollisuus käyttää työajalla
työnantajan autoa (jotta voi
kulkea ilman autoa töihin)

6. Mitkä tekijät rajoittavat omaa liikkumistasi ja liikuntaharrastuksiin osallistumista?
Vastaajat saivat valita 13 vaihtoehtoa.

Vaihtoehto valittu n kertaa
Muu, mikä?

Ajan puute

n = 223

Terveydelliset syyt (esim. sairauden takia
rajoitteita liikunnan harrastamisessa)

n = 89

Liikuntakaverin puute

n = 83

Oman motivaation puute (liikunta ei kiinnosta)

n = 80

Sopivan tai laadukkaan liikuntapaikan puute

n = 79

Taloudelliset syyt (esim. rahan puute vaikeuttaa
liikunnan harrastamista)

n = 74

Muu syy, mikä?

n = 72

Sopivan liikuntalajin puute

n = 59

Huono sää

n = 41
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Yhteenveto vastauksista
• Liikuntaryhmien huonot
ajankohdat
• Väsymys, saamattomuus
• Julkisten kulkuvälineiden
aikataulut
• Liikuntapaikkojen kaukainen
sijainti
• Arjen kuormittavuus
• Kalliit liikuntamaksut
• Lastenhoidon haaste
• Ohjauksen puute
• Huonot liikenneyhteydet,
vaaralliset tiet

7. Mitä seuraavista Hollolan kunnan liikunta- ja ulkoilupaikoista käytät eniten?
Vastaajat saivat valita 13 vaihtoehtoa.

Vaihtoehto valittu n kertaa
n = 219

Ulkoilureitistöt, hiihtoladut
Kevyen liikenteen väylät

n = 182

Uimahalli

n = 181

Yhteenveto vastauksista
• Frisbeegolfradat
• Yleiset tiet
• Metsä ja lähiluonto
• Leikkikentät
• Seurala
• Messilä
• Kuntakeskuksen toimintapuiston
laitteet
• Yksityiset liikuntapalvelut

n = 108

Sisäliikuntatilat (esim. liikuntahalli tai koulujen liikuntasalit)

n = 81

Uimarannat/talviuintipaikat

n = 44

Kuntosali

n = 38

En käytä kunnan liikunta- ja ulkoilupaikkoja
Lähiliikuntapaikat (esim. koulujen ja päiväkotien pihat,
ulkokuntoilupaikat)
Kentät (hiekka-, tekonurmi- ja muut kentät esim. tennis- ja
yleisurheilu)

n = 28

Ulkojäät

n = 28

Jäähalli

n = 27

n = 32

n = 24

Muu, mikä?
Skeittipaikat
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8. Kuinka usein käytät Hollolan kunnan ylläpitämiä liikunta- ja ulkoilupaikkoja?

Viikoittain

59% n = 263

Joitakin kertoja kuukaudessa

11% n = 49

Satunnaisesti

17% n = 75

Harvoin tai en lainkaan

11% n = 52

En osaa sanoa

2% n = 8
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9. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten päätökseesi käyttää liikunta- tai ulkoilupaikkaa?
Vastaajat saivat valita 13 vaihtoehtoa.

Vaihtoehto valittu n kertaa

Liikuntapaikka sijaitsee lähellä kotia

n = 266

Liikuntapaikka on hyvässä kunnossa

n = 237

Liikuntapaikan käyttömaksu on edullinen tai
ilmainen

n = 230

Liikuntapaikan aukioloajat ovat joustavat (esim.
uimahalli)

n = 151

Liikuntapaikan läheisyydessä on hyvin parkkitilaa

n = 89

Liikuntapaikalla tapaa muita liikkujia

n = 50

Liikuntapaikan henkilökunta on ystävällistä

n = 42

Liikuntapaikka sijaitsee lähellä kauppoja ja muita
palveluita

n = 18
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10. Kuinka tyytyväinen olet Hollolan kunnan liikunta- ja ulkoilupaikkoihin alla olevista näkökulmista?
Vastaajat arvioivat eri ominaisuuksia asteikolla:
1 erittäin tyytymätön
2 melko tyytymätön
3 melko tyytyväinen
4 erittäin tyytyväinen
5 en osaa sanoa
Huom! En osaa sanoa -vastaukset on poistettu kuvaajan keskiarvosta

Vastausten keskiarvo

Lukumäärä/riittävyys

3,2

Käyttömaksujen taso

3,2

Laatu

3,2

Viihtyisyys

3,2

Saavutettavuus (esim. etäisyydet liikuntapaikoille)

3,1

Esteettömyys (esim. käytettävyys erityisryhmille)

3,1

Kunnossapito ja huolto

3,1

Tarjonnan monipuolisuus

3,0
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11. Millaista ohjattua liikuntaa haluaisit lisää, ja minne?
Minne lisää
liikuntaa?
Yhteenveto
vastauksista

Vesikansaan

Keskustaan
•
•
•
•
•

tanssia
venyttelyä, joogaa, pilatesta
puistojumppaa
ohjattua ulkoliikuntaa
monipuolisempia vaihtoehtoja eriikäisille

• joogaa
• liikuntaa alle kouluikäisille
• monipuolisemmin liikuntaa
aikuisille

Kalliolaan

Heinsuolle

• aikuisten pesiskoulu tai
juoksukoulu,
• puistojumppaa
• lasten liikuntaa koulupäivän
jälkeen
• pyörätie

Salpakankaalle

• joogaa, kuntosalia,
zumbaa
• edullisia liikuntaryhmiä • laadukas paritanssi
• laadukasta ryhmäliikuntaa esim.
• ulkokuntoiluvälineitä
bailatino, pilates, kahvakuula,
koululle
syvävenyttely, jooga tai
kehonhuolto, keppijumppa,
ohjattu kuntosalitreeni

Muualle

• Kukonkoivun nuorisoseuran talolle erilaisia
tanssijumppia
• Vähä-Tiilijärvelle puistojumppaa
• Miekkiön Kisalaan ohjattuja liikuntaryhmiä, esim.
lihashuolto, venyttely, kuntojumppa jne.
• Paimelaan liikuntaa lapsille ja nuorille

Millaista ohjattua
liikuntaa?
Yhteenveto vastauksista

• Ohjattuja puistojumppia, esim. kahvakuulaa ja joogaa,
asahia tms.
• Vesijumppaa ilta-aikaan, hydrospinningiä, monipuolista
ohjattua vesiliikuntaa, aikuisten tekniikkauimakoulu
• Lapsille uimakouluja viikonloppuisin, uimahalliin
ilmaistunteja koululaisille, lomaviikoilla lapsille ohjelmaa
uimahallille
• Aikuisten hiihtokoulu, juoksukoulu aloittelijoille
• Tanssia, lavatanssijumppaa, latinotanssia, yksintanssia,
salsaa, vapaata tanssia
• Matalan kynnyksen pelailua, esim. kesällä pesäpalloa,
talvella salibandya, lentopalloa tai koripalloa
• Aikuisille ulkoiluun painottuvia erilaisia lajeja, esim.
maastopyöräily, melonta, lumikenkäily, avantouinti
• Porukkalenkkeilyä, ohjattuja rapputreenejä tms.
• Kuntosaliohjausta, crossfitiä
• Välineiden lainausta senioreille, liikuntaryhmiä 50+
• Ohjattua liikuntaa, jossa otetaan huomioon osallistujien
terveydelliset rajoitteet
• Personal trainer -palveluja edullisesti
• sählyä tai sulkapalloa ilta-aikaan edullisella
kertamaksulla
• Zumba, circuit, body pump, tai-chi, keppijumppa, pilates

Yleisesti toivotaan lisää
• Ilta-aikaan painottuvaa liikuntaa
• erilaisia kokeiluja
• matalan kynnyksen liikuntaa

• Liikuntakerhoja, joissa on mahdollisuus
monipuoliseen liikuntaan ja liikkumiseen lapsille
• Minivaellusretkiä, ohjattuja sieniretkiä, suoretkiä
• Vaihtuvilla teemoilla esim. lihaskunto, circuit tai
power method -treeniä ja muita tunteja esim.
ostopalveluina
• Suunnistuksen lyhytkurssi
• Painonpudotusryhmiä
• Työssäkäyvälle keski-ikäiselle liikkuvuus ja
kehonhuoltoa, klo 18-21 välillä
• Ulkojumppaa, sisäjumppaa niin että esim. lapsille
oma liikuntatuokio samaan aikaan, vanhempilapsijääkiekkoa, -jalkapalloa tai -pesäpalloa,
lapsille kesällä ohjattuja pelejä ym. urheilua tms.
nurmikentällä
• Liikuntaa nuorille, jotka eivät ole seuratoiminnassa
mukana
• Eläkeläisten ulkoliikuntaryhmät
• Monilajikerho aikuisille, jossa vaihtuu laji
säännöllisesti
• Ulkoliikunta mm. lavis, zumba, toiminnallinen
treeni, kuntotesti, katusuunnistus, tennisohjaus,
jalkapallo, pesäpallo
• Kuntosali jossa lapsiparkki

12. Miten liikuntapalveluja tulisi mielestäsi kehittää, jotta oma ikäryhmäsi hyödyntäisi niitä nykyistä enemmän?

Vastaajat ehdottivat useita erilaisia kehittämiskeinoja
Kunnan tilojen (koulujen liikuntasalit)
maksuttoman käytön jatkaminen esim.
perheiden ja kaveriporukoiden yhteistä
liikuntaa varten.
Alentamalla käyttömaksuja, esim.
lapsille ja eläkeläisille vielä edullisempi tai
ilmainen uimahalli.

Yleiset kehittämistoiveet
•
•
•

•

Liikuntaa lähempänä kotia
Monipuolisemmat ja
nykyaikaisemmat liikuntapalvelut
Laajemmat aikataulut: liikuntaa
myös iltaisin ja viikonloppuisin,
työikäisille työpäivän jälkeen
Kohtuulliset käyttömaksut

Parantamalla ulkoliikuntapaikkojen
kunnossapitoa ja lisäämällä opasteita
(mm. pysäköinti, reitit).
Rakentamalla ulkokuntoiluvälineitä esim.
uimarantojen ja terveyskeskuksen
yhteyteen.
Paremmalla kohderyhmälähtöisellä
markkinoinnilla, tiedottamisella ja
tuotteistamisella kuntalaiset saavat
olennaisen tiedon palveluista.

Järjestämällä aikuiselle harrastusmahdollisuuden
lapsen harrastuksen yhteyteen, lisäämällä
perheliikuntaa tai järjestämällä lastenhoidon.
Rakentamalla kevyen liikenteen väyliä ja
parantamalla niiden kunnossapitoa.
Varmistamalla esteettömyyden, esim.
parkkipaikka ulko-ovien lähellä, hissit.
Uimahalliin tarvittaisiin invapukuhuone ja sauna.
Tarjoamalla kokoustiloja seurojen käyttöön
ilmaiseksi, jotta talkoopohjaisen toiminnan
järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa.
Kokoamalla tiedot kaikista tapahtumista ja
palveluista yhdelle nettisivulle.

Varmistamalla maksumahdollisuuden kunnan
liikuntapalveluissa työpaikkojen työsuhdeetuihin kuuluvilla maksuvälineillä (esim.
Edenred-kortti).

13. Oletko saanut riittävästi tietoa Hollolan kunnan järjestämistä liikuntapalveluista?

En osaa
sanoa
20% (n = 87)

Kyllä
En
23% (n = 104)

57% (n = 256)

14. Miten tieto erilaisista liikuntapalveluista saavuttaisi sinut paremmin?
Vastaajat kertoivat useita erilaisia ilmoituskanavia, josta
voi päätellä, että tiedottamisen tulisi olla monikanavaista.
Lisäksi vastaajien yleinen toive on, että tiedon pitäisi olla
ajantasaista, selkeää ja tarvittaessa myös kootusti
saatavilla yhdestä paikasta.

Vastausten perusteella tärkeimmät ilmoituskanavat ja -keinot

Paperilla

Sähköisenä

•

•

•

Kotiin jaettava tiedote tai
kausiohjelma esim. keväällä
ja syksyllä
Esitteitä ja kausiohjelma
liikuntapaikoille, kirjastoon,
kauppoihin tms.

•

•

Palvelut koottuna kunnan
nettisivuille yhteen paikkaan
Yhteinen ajankohtaisten
asioiden tiedotuskanana
someen (esim.
liikuntapalvelujen oma
Facebook-sivu)
Mahdollisuus tilata
(kohdennettu) uutiskirje
sähköpostiin

Muita ehdotuksia mm.
• Liikuntapalvelujen edustaja voisi tulla kertomaan toiminnasta esim.
seniorien kerhopäivään tai muuhun kokoontumiseen
• Ilmoitukset paikallislehdessä tai ilmaisjakelulehdissä
• Tekstiviesti puhelimeen
• HollolaNyt -sovelluksen kautta
• Instagramin kautta

Kiitos
kaikille
vastaajille!

