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 Kysely toteutettu 11/2017 
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Vastaajien ikäjakauma

Alle 12-vuotiaat

13-17-vuotiaat

18-30-vuotiaat
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65-vuotta täyttäneet
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Muualla

Samalla paikkakunnalla

Lähellä naapurustossa

Samassa taloudessa

Lapset ja mahdolliset lapsenlapset asuvat

Taustatiedot 

 

 Vastaajia 106, naisia 63, miehiä 40 (kolme ei kertonut sukupuoltaan)  

 Vakituisia asukkaita 87, vapaa-ajan asukkaita 14  

 Noin 30 % yhden hengen talouksia, n. 30 % kahden hengen 

talouksia, n. 17 % kolmen hengen talouksia, loput suurempia.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Lapsia 77 %:lla vastaajista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eläkkeellä oli 49 % vastaajista   



   

30%

38%

22%

10%

Liikuntakykyni on

Erittäin hyvä

Melko hyvä

Tyydyttävä

Melko huono

 Vastaajista 70% haluaisi toimia kylällä yhteisen tekemisen parissa 

samassa elämänvaiheessa olevien kanssa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kotihoidon palveluja käytti 7 % vastaajista 

 

Asuminen 
 

 Vastaajista 97 % tunsi olonsa turvalliseksi kotiympäristössään 

 Turvattomuutta aiheuttivat: 
 Päihteiden käyttäjät, toisten mielenterveyden ongelmat, naapurit, 

palvelujen karsiminen (poliisi, turvallisuus, terveydenhuolto) 

 Vastaajista 95 % koki saavansa riittävästi apua ystäviltä, 

sukulaisilta tai naapureilta. 

 Vastaajista 13 % haluaisi saada enemmän kodin ulkopuolista 

apua 

 Asioita, joissa tarvittiin lisäapua: 
 Siivous * 

 Tietokoneen ja sähköisten palvelujen käyttöön* 

 Pihatyöt (ruohonleikkaus, pieni korjausapu) * 

 Lastenhoito 

 Kiinteistön kunnostamiseen liittyvät pienet asiat 

 Mökin huoltotyöt 

 Puhekaveri    

 

*= useampi kuin yksi vastaus 



   

64%

36%

Todennäköisesti käyttäisin 
naapuriapua arjen pikku 

pulmissani

Kyllä

Ei

 

Kulkuyhteydet  
 

 Vastaajista 16 % oli ongelmia saada kyyti asioimista varten 

 Kimppakyydeistä ilmoitti olevansa kiinnostunut 37 % vastaajista: 
 Vastaajista 36 oli valmiita ottamaan muita kyytiin 

 Vastaajista 18 ilmoitti tarvitsevansa itse kyytiä 

 

Kylänapu-/ naapuriaputoiminta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Vastaajista 30 oli 

kiinnostunut toimimaan 

silloin tällöin 

naapuriapuna 



   

Harrastukset ja vapaa-ajan 

toiminta  
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Osallistun johonkin harrastus- tai vapaa-ajan 
toimintaan kodin ulkopuolella

Päivittäin tai lähes päivittäin

Vähintään kerran viikossa

2-3 kertaa kuukaudessa
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Harvemmin
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15%

Harrastan liikuntaa yksin tai ryhmässä

Päivittäin tai lähes päivittäin

Vähintään kerran viikossa
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53%47%

Haluaisin osallistua 
enemmän 

harrastustoimintaan 
omalla kylällä

Kyllä

Ei

11%

90%

Haluaisin osallistua 
enemmän 

harrastustoimintaan 
Saarijärven keskustassa

Kyllä

Ei

 

 Vastaajista 68 % pystyy osallistumaan kaikkeen vapaa-ajan 

toimintaan johon haluaisi 

 Syitä miksi ei voi osallistua: 
 Terveys /liikuntakyky * 
 Matka * 
 Kustannukset 
 Ei halua sitoutua 
 Työt 
 Perhe 
 Koulutuksen puute 
 Ikä 
 Ajanpuute 

 Tiedonpuute 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastaajista 19 % ilmoitti tarvitsevansa kyydin harrastustoimintaan 

 

 

*= useampi kuin yksi vastaus 



   

 Haluaisin seuraavanlaisia harrastusmahdollisuuksia omalle kylälle: 
 Liikuntakerho* 

 Koiraharrastuksia* 

 Kuntosali vapaaseen käyttöön ikäihmisille päivällä 

 Jumppa tai pilates, oma ryhmä ikäihmisille 

 Ryhmäliikuntaa (esim. bodypump) 

 Sählykerho 

 Pienten lasten liikuntahetki/jumppatuokio vanhemman kanssa 

 Lentopalloa ympäri vuoden 

 Tanssia 

 Vatsatanssi 

 Ratsastuskerho 

 

 Kansalaisopiston ohjelmaan enemmän tarjontaa päiväsaikaan 

Pylkönmäelle 

 Siisti uimaranta, jossa huussi, pukukoppi ja penkki, nuotiopaikka ja roskis 

 Kuntopolku järven rannalla 

 Latuverkostoa kylien välille 

 Hiihtolatu helpohkossa maastossa 

 Kirjastoauton pysyminen tärkeää 

 

 Kirjallisuuspiiri 

 Musiikkipiiri 

 Muistelupiiri 

 Iltaisin kokoontuva käsityöpiiri 

 Avoin käsityö- /askartelukahvila (voi tulla ja mennä, seurustella) 

 Miesten ruuanlaitto 

 Kielikursseja (esim. espanja) 

 Seurakuntakerho (joka lopetettu) 

 Kylän oma bingo 

 Yhteisiä tapaamisia 

 Tietokoneen käytön opintokurssi 

 Pidetään entiset voimissaan 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntaa 

Ympäristö 

mahdollistajana 

Taiteita, tietoja, 

taitoja ja yhdessä 

tekemistä 

*= useampi kuin yksi vastaus 
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Ruoka

Terveys ja hyvinvointi

Hengellisyys

Puutarha

Kalastus ja metsästys

Luonto

Urheilu/liikunta

Ostoksilla käyminen

Musiikki

Kulttuuri

 Minulla on kykyjä, osaamista, tietoja ja taitoja, joita haluaisin jakaa 

myös muille eri ikäisille kyläläisille: 
 Tietotekniset taidot* 

 Musiikki* 

 Kuvataide* 

 Käsityöt*  

 Kalastus*  

 Metsästys 

 Luonnontuntemus 

 Kasvivärjäys, kasvien kuivaus 

 Viherhoito, pensaiden ja puiden hoitoleikkaukset, metsän hoito 

 Lapiotyöt, sahaus, klapityöt, ruohonleikkaus, peräkärrykuljetukset ym. 

 Eläinten hoito, esim. koirankynsien leikkuu, tassusiteet, lääkkeiden anto 

jne. 

 Koiratreenit 

 Tekninen autoihin liittyvä osaaminen 

 Rakennussuunnittelu 

 Terveys 

 Liikunta  

 Runot/tekstit  

 Italian keittiö 

 Tekstiiliartesaani 

 Huonekalujen entisöinti 

 Liukkaan kelin ajo-opetus 

 

 Vastaajista 52 haluaisi osallistua kylälle mahdollisesti perustettaviin 

vapaa-ajan toimintaryhmiin 
 

 Haluaisin osallistua kylällemme mahdollisesti perustettaviin vapaa-

ajan toimintaryhmiin, joiden tapahtumista tiedotetaan yhteisesti 

sovitulla tavalla esimerkiksi puhelimella? Minua kiinnostaa: 

 

 

 

 

 

 

 

*= useampi kuin yksi vastaus 



   

 Puuttuuko listalta jokin kiinnostava asia, mikä? 
 Käsityöt* 

 Eläimet, lemmikit * 

 Valokuvaus 

 Kirjallisuus 

 Eläkeläisten kahvi- ja rupatteluhetket omalla kylällä 

 Asiointikyyditys 

 

 Vastaajista 54 % haluaisi että omalla kylällä olisi lasten 

liikunta/toimintakerho 
 

 Vastaajista 46 % oli sitä mieltä, että kylällä ei ole riittävästi 

sukupolvia yhdistävää toimintaa 
 

 Vastaajista 47 % haluaisi luoda yhteyksiä kylän lasten, nuorten ja 

vanhempien ihmisten välille 
 

 Haluaisin kylällemme seuraavanlaista sukupolvia yhdistävää 

toimintaa: 
 Muistelupiirit 

 Ennen ja nyt keskusteluhetkiä 

 Vanhat työtavat 

 Oma kyläpäivä 

 Vanhempien vierailut päiväkodilla 

 Isovanhempien vierailut 

 Nuoremmat opettaisivat tietotekniikkaa vanhemmille 

 Toritapahtumia 

 Retkeilyjä luonnossa 
 

 Haluaisin kehittää kyläämme ja sen hyvää elämää:  
 Liikenne/ajonopeudet kylänraitilla, hidasteet päätielle 

 Tiedottaminen arjen asioista 

 Asiantuntijapankit 

 Viheralueet: asiallinen pensaiden, kukkien ja puiden hoito. 

Viherhoitoon kiinnitettävä ammatillista paikallista näkemystä! 

 Ei roskia teiden ojiin 

 Koirien jätökset jalkakäytävillä!! 

 Tyhjennetäänkö jätepaperiastia tarpeeksi usein? 

 Enemmän kyläilyä, lähimmäisestä välittämistä  

 Enemmän harrastustoimintaa 

 Isommille lapsille enemmän tekemistä ja paikkoja  

 
*= useampi kuin yksi vastaus 



   

 Haluaisin että kylällämme järjestettäisiin seuraavanlaisia 

tapahtumia tai toimintaa: 
 Livemusiikkia, konsertteja (kipinässä, kesätorilla tai yrittävällä)* 

 Lauluiltoja 

 Oma kyläpäivä 

 Eläkeläisten kahvi- ja rupatteluhetket omalla kylällä  

 Liikuntakerho 

 Kuntoliikuntaa ja jumppaa 

 Luentoja maamme historiasta, esim. sodista.  

 Lasten ja vanhusten yhteisiä tapahtumia 

 Näytelmiä  

 

 Vastaajista 19 oli valmiita auttamaan tapahtumajärjestelyissä 

ja/tai lähtemään mukaan talkootoimintaan 

 

Tekniset apuvälineet  
 Vastaajista kolmella ei ollut käytössä kännykkää 

 Tietokonetta tai nettiyhteyttä ei ollut käytössä 21:llä vastaajalla 

 Tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja/tai kännykän käyttöön 

tarvitsisi apua 16 vastaajaa 

 Erityisosaamista erikoistilanteisiin, asennukset, huolto * 

 Kun oma ymmärrys ei riitä, ongelmatilanteet * 

 Kaikki tietokoneen käyttöön liittyvä* 

 Haittaohjelmien ja ylimääräisen roskan poistoon 

 Päivitykset ja tietoturva, valokuvien siirto ym.  

 Uusien kännyköiden, aplikaatioiden, nettisivustojen käyttöön 

 Enemmän käyttömahdollisuuksia 

 Älypuhelimen käyttöön 

 Kännykän käytössä 

 

 

 

 

 

 

*= useampi kuin yksi vastaus 



   

Tiedonkulku 
 

 Vastaajista 81 % koki saavansa riittävästi tietoa kylän 

tapahtumista 

 

Muita paikkoja: nettisivuilta, kyläläisiltä, Pylkön posti, Sampo-lehdestä, Evästuvalta, en mistään 

 

 

 

 Mitä kautta pääasiallisesti olisi hyvä saada tietoa kylän yhteisistä 

tapahtumista 
 Ilmoitustaulut (Sale, Evästupa) *  

 Facebook * 

 Lehdet * 

 Internet (Pylkönmäen kotisivut) * 

 Tekstiviestit * 

 Kotiin jaettavat ilmoitukset * 

 Twitter 

 Sähköposti 

 Pylkön Ääni 

 Paikallislehdessä Pylkönmäen kaikkien tapahtumien viikoittainen 

osasto 

 Kylällä pitäisi olla oma lehti, jossa olisi tapahtumat niin kuin ennen 

vanhaan oli. 

 Ilmoituksia muuallakin kuin facebookissa/netissä, jota kaikki eivät käytä 
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Facebookista

Internetistä Pylkönmäen kotisivuilta

Sukulaisilta

Tuttavilta

Lehdestä

Ensisijaisesti saan tiedon kylän tapahtumista

*= useampi kuin yksi vastaus 



   

 Toivoisin tiedonkulkua kehitettävän seuraavanlaisesti: 
 Tiedot ajantasalla * 

 Perinteinen ilmoitustaulu tavoittaan hyvin (kaikilla ei ole 

internetyhteyttä, kaikki eivät käytä facebookia)* 

 Salen ja Evästuvan yhteyteen ilmoitustaulu  

 Päivitykset, eri viestikanavat 

 Internet hyvä samoin Facebook Pylkönmäki hyvä 

 Facebook foorum, joka linkitetty kylän muihin foorumeihin kuten esim. 

Gulf Road 636 

 Koululle jaettavat ilmoitukset hyviä 

 Aina asioiden kulkua voi parantaa 

 

Pylkön Ääni 

 
 Yhdeksän vastaajaa ei tiennyt, että Pylkön Äänellä 

(Pylkönmäellä) on kotisivut 

 

 Vastaajista 21 % ei tiennyt, että Pylkön Äänellä (Pylkönmäellä) on 

facebook-sivut 

 

 Vastaajista 77 % oli tutustunut kotisivuihin 

 

 Haluaisin kehittää kylän kotisivuja tai facebook-sivuja 

seuraavanlaisesti: 
 Ajantasainen tieto* 

 Yrittäjien tietojen päivitykset 

 Linkitys kylällä toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin 

 Tapahtumien nostot 

 Raportoinnit tapahtumista kuvineen 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= useampi kuin yksi vastaus 



   

 Miten muuten toivoisit Pylkön Äänen toimintaa tai tapahtumia 

kehitettävän? 

 Pylkön Ääni toimii jo nyt hienosti 

 Osa kunnan tiedotuksesta hyvä olla täällä, tilapäinen asuja ei aina 

hoksaa katsoa muualta. Jos tulee Sampo, tietää Saarijärven asiat, 

mutta kun ei tule Viispiikkinen ei tunne Karstulan mahdollisuuksia. 

 Tapahtumien tiedottamisen parantaminen 

 Tietoa Pylkönmäeltä 

 

 

 Olisi hyvä saada lisää porukkaa toimintaan, jotta innostus säilyisi, eikä 

yksittäisten ihmisten työtaakka olisi liian suuri 

 Nuoria vanhempia lisää toimintaan mukaan 

 Koko kylä olisi toiminnassa mukana, ei ainoastaan hallituksen jäsenet 

 Pylkönmäen perinne on, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon, 

tästä perinteestä kannattaa pitää kiinni. Voisiko tässä asiassa tehdä 

yhteistyötä vaikkapa järjestöjen, seurakunnan tai Visiosäätiön kanssa? 

 

 

 Erialisia toimintamahdollisuuksia aktiivisille mökkiläisille: pihakirppikset, 

heinäntekotalkoot, ”siirtolapuutarhat”, eli taimien jakoa ilmaiseksi, 

kylätarinoiden kertomista joukkoon juurruttamiseksi jne. 

 Ilmaisia matalan kynnyksen tapahtumia vähävaraisille, joilla ei ole 

varaa lähteä esim. Kirmojen konserttiin 

 Kuljetuksia esim. Saarijärvelle uimahalliin 

 

 Kiitos toimineille 

 Kaikkea voi edelleen kehittää 

 En tunne Pylkön Äänen toimintatapaa lainkaan 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedottaminen 

Tapahtumia, 

toimintaa 

Kiitosta ja kehittämistä 



   

Vapaa sana, palaute, lisähuomiot ja 

ideat 
 

 Pylkönmäki on mukava paikka!! 

 Kiitos aktiivisille toimijoille 

 Kiitos aktiivisesta työstä Pylkönmäen hyväksi. Jatkakaa samaan malliin :) 

 Tämä kysely on hyvä, hienoa kun järjestitte sen 

 Ihan hyvä kartoitus asukkaiden resursseista ja toiveista omaa ja kylän 

elämää silmällä pitäen 

 

 Asiointikyyti ihmisille joilla ei ole autoa käytössä 

 Eläkeläiset vanhenevat. Toiveena tulevaisuudessa Mulikan kautta kulkeva 

kimppakyyti  

 Yksin asuvat tarvitsevat ulkotöissä kyläavustajan apua 

 Mulikassa tiivis kyläyhteisö, joka tapaa usein ja järjestää erilaisia 

tapahtumia. Vielä tulemme hyvin toimeen, mutta 5-10 vuoden kuluttua 

tulemme todennäköisesti tarvitsemaan mm. kuljetusapua, siivous-, 

puunkanto- ja ruokapalveluita 

 Olisi hyvä saada raha-automaatti Pylkönmäelle ettei tarvitsisi lähteä 

Saarijärvelle tai Karstulaan 

 

 

 Pylkönmäelle tai Pohjoisen Keski-Suomen alueelle pitäisi saada 

mökkitalkkari! Tai jonkun paikallisen yrityksen pitäisi ottaa valikoimaansa 

myös mökkitalkkaripalvelut. 

 Myös mökkiläisillä halua osallistua toiminnan järjestämiseen, kynnyksen 

madaltaminen myös heidän osallistumiseensa ja kyläläisiin tutustumiseen.  

 Kyläiltoja, joissa myös mökkiläiset pääsevät kertomaan omasta työstään 

ja heidän osaamistaan päästäisiin hyödyntämään. Oman harrastuksen 

ilta, jossa näitä voidaan yhdessä kokeilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitokset 

Apuja ja palveluja 

Mökkiläiset 

mukaan 



   

 

 Olisi mukava löytää muita paikkakunnan geokätköilyn harrastajia 

 Vapepan (vapaaehtoisen pelastuspalvelun) toiminta kiinnostaa, mutta 

en tunne täältä ketään kuka olisi toiminnassa mukana 

 Kyläretket, marja- ja sieniretket yhdessä olisivat ihan mukavia 

 MLL:n toritapahtumat ihan ok, mutta työssäkäyvä ei niihin ehdi. Voisiko 

P.Ääni pitää toisena ajankohtana 

 

 

 Tärkeää ettei tule lupiinikylää. Torjunta ensi kesänä. Kohta myöhäistä. 

 Koiran ulosteet pois jalkakäytäviltä 

 Kylänraitin yleisilme, raikkaus, siivous (toteutetaan keväällä) myös kesällä! 

 Kesällä voi mennä Evästuvalle tai torille istumaan, rauhoitetaan Salen 

oven vierusta, jotta ihmiset saavat hoitaa ostoksensa rauhassa.  

 

 Olen mielelläni käytettävissä toimintaan, jos joku vaan joskus kysyisi! 

 Ikä ja sairauden rajoittavat osallistumista kylän toimintaan 

 

 

Yhdessä tekeminen 

Ympäristö 

Kysytään mukaan 


