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Kyselyn toteutus 

• Kyselyn toteutti Henttaan omakotiyhdistyksen johtokunta 
• Kyselykutsu jaettiin henttaalaisten postilaatikoihin 25.1.2018 paperimuodossa. 

Vastaamaan pystyi sekä internet-sivuilla että paperilla. 
• Vastausaikaa oli 4.2.2018 asti. Vastaamiseen kannustettiin myös ilmoituksin 

Henttaan alueella. 
• Vastausprosentti oli lähes 40%. Vastauksista 79 % tuli sähköisesti internet –sivujen 

kautta. 
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Yli puolet vastaajista ”aikuistalouksia” ja yli 15 
–vuotta Henttaalla asuneita. 

47% 22% 26% 5%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Aikuisia Aikuisia ja isoja lapsia Aikuisia ja pieniä lapsia Asun yksin

11% 11% 12% 12% 54%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Alle 1 vuotta 1-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta yli 15 vuotta

Kyselyyn vastanneista yli puolet (52%) 
asui  taloudessa, jossa ei asu lapsia. 
Neljänneksellä vastaajista on pieniä lapsia 
taloudessa. 

Vastanneista 54 % ilmoitti asuneensa 
alueella yli 15 –vuotta. Alle vuoden 
asuneita vastaajia oli 11 %. 

Yli 15 –vuotta asuneet ovat myös niitä 
talouksia, joilla ei ole lapsia (vahva 
korrelaatio). 
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Omakotiyhdistys ja sen toiminta
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Suurin osa tuntee yhdistyksen toimintaa ja 
haluaa myös osallistua tapahtumiin

• Vain 6 % vastaajista sanoo, ettei tunne 
lainkaan omakotiyhdistyksen toimintaa. 
Aktiivisesti mukana olevia sekä hyvin 
toimintaa tuntevia on 41 % vastaajista. 

• Niistä,  jotka eivät tunne, on suurin osa 
(75%) sellaisia, jotka ovat asuneet alle 
vuoden Henttaalla. 

• Omakotiyhdistyksen toimintaan halutaan 
myös jatkossa osallistua. Miltei 2/3 
vastaajista (63 %) sanoo, että on 
osallistunut toimintaan ja haluaa osallistua 
myös jatkossa

• Sähköistä viestintää toivotaan enemmän. 
63% toivoi sähköisen ja paperiviestinnän 
yhdistelmää.

Tunnetko omakotiyhdistyksen toimintaa ja tavoitteita?
Oletko osallistunut omakotiyhdistyksen tapahtumiin?  

63 %
20 %

12 %
5 %

Olen osallistunut, ajattelin osallistua jatkossa

En ole osallistunut, mutta ajattelin osallistua jatkossa

En ole osallistunut, en ajatellut osallistua jatkossa

Olen osallistunut, mutta en ajatellut osallistua jatkossa

Oletko osallistunut omakotiyhdistyksen tapahtumiin?  

Minkälainen viestintäkanava palvelisi sinua parhaiten? 
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Roskalavat ja siivoustalkoot pidetyin tapahtuma 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Roskalavat (sekajäte ja puutarhajäte) tilaaminen talkoisiin

Siivoustalkoot

Kokemusten jakamista palveluntarjoajista (esim. sähkärit, putkimiehet)

Kyläjuhla

Alennusta lähialueiden liikkeistä (esim. rautakaupat)

Omakotiyhdistysten jäsenten yhteiskäyttöön koneita tai työkaluja (esim. tärytin, höyrypesu-imuri,…

Henttaan kehittämistä alueena (esim. grillipaikan rakentaminen)

Kirpputori

Yhteistilausten tekemistä hinnan laskemiseksi (esim. pihalaatat, multaa)

Asukastapahtumia/iltoja, (esim. porina kahvila kylätuvalla, lautapeli-ilta, petanque pelejä, perheen-isien…

Muuta yhteistä ajanviettoa / naapureihin tutustumista

Laskiaisrieha

Tuote-esittelyitä (esim. lämpöpumput, vartiontipalvelut)

Tapahtumia lapsille ja nuorille (esim. perheiden peuhupäivä, jalkapalloturnaus, jääkiekko-ottelu)

Linnunpönttötalkoot

Opastetut sieniretket

Ulkoliikuntaa (esim. yhteisiä kävely- tai juoksulenkkejä)

Kimppakyytien järjestämistä

1 2 3 4 5

84 %

70 %

68 %

54 %

51 %

51 %

47 %

42 %

33 %

32 %

30 %

30 %

30 %

27 %

27 %

25 %

24 %

22 %

4 ja 5 
vastanneet %

Yhteisöllisyydestä hyötyä hakevat teemat kuten kokemusten jakaminen, alennukset sekä yhteiskäyttöiset 
työkalut ovat myös asioita, joita yli puolet pitävät kiinnostavina. Myös kyläjuhlaa pidetään edelleen 
mielenkiintoisena tapahtumana.
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Tapahtumat johdattavat asukkaat yhteen 

Avoimissa palautteissa vahvimmin 
esiin nousevat kyläjuhla ja roskalavat. 
Kyläjuhla herättää tunteita sekä 
puolesta että vastaan. Pääsääntöisesti 
siitä pidetään, mutta ohjelmaan 
toivotaan muutoksia, esim. 
rennompaa meininkiä, musiikkia tai 
enemmän vapaata seurustelua 
järjestetyn ohjelman sijaan.  

Matalan kynnyksen juttutupa, jossa kahvi/tee/nyyttäriperiaatteella. Lämpimänä 
vuodenaikana ulkona pihalla. Piha pidettäisiin kunnossa talkoilla myös muulloin kuin 

siivouspäivänä. Koirapuisto Henttaalle. Koirankoulutusta kiinnostuneille. Varmaan 
löytyy omasta kylästä asiantuntemusta. Sopiva maksu vetäjälle. Ei unohdettaisi 

vanhoja, jotka eivät jaksa enää tulla kylätuvalle. Heille voisi järjestää joskus 
juttukahvilan ja vaikkapa noutaa heidät kylätuvalle.

(yli 15 –vuotta Henttaalla asunut)

Tapahtumat ovat tärkeitä. Ne luovat kylähenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ne 
ovat hyviä tilaisuuksia tavata ihmisiä ja tutustua uusiin ihmisiin.joskus juttukahvilan ja 

vaikkapa noutaa heidät kylätuvalle.
(yli 15 –vuotta Henttaalla asunut)

Olemme juuri muuttaneet alueelle ja odotamme innolla toimintaan tutustumista.
(alle vuoden Henttaalla asunut)

Lämminhenkisiä tapahtumia. toivomus käytäntöä palvelelvista tapahtumista ja 
toiminnasta Esim roskalavat, siivostalkoot, kirpputori, jätteiden keräysastiat.

( 6-10 vuotta Henttaalla asunut)

Kerro omin sanoin mitä toivoisit yhdistyksen toiminnalta ja tapahtumilta
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Kylätupa



www-sivut: http://www.henttaa.fi          Sähköposti: lillhemt@hotmail.com©  Lillhemtin omakotiyhdistys

Kylätupa halutaan säilyttää

säilytetään
32 %

käyttöastetta ylös
35 %

katettava 
vuokratuotoilla

24 %

voidaan luopua
9 % Kylätupa koetaan tärkeäksi osaksi 

omakotiyhdistyksen toimintaa ja yli 90% on 
sitä mieltä että kylätupa kannattaa säilyttää.

Tupaa ei kuitenkaan haluta pitää tyhjillään, 
vaan miltei 60 % vastaajista on sitä mieltä, 
että kylätuvan käyttöä tulee aktivoida ja sitä 
täytyy vahvemmin vuokrata myös muille kuin 
omakotiyhdistyksen jäsenille.

Mielestäni kylätupa ..
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Kylätupaa haluttaisiin hyödyntää niin, että 
siitä saataisiin myös vuokratuloja

Voiko sen siis varata omaan käyttöön illaksi ja järjestää siellä vaikka omille vieraille 
illallisen (ruuat kotoa mukaan)? Tätä ei ole mielestäni tuotu esiin esim. Henttaan

sanomissa. Tuosta voisi ottaa myös jonkun lisävuokran (20€?/ilta) niin kassa vähän 
karttuisi. Ja käyttäjä siivoaa jälkensä. Ei ole tietoa edes mistä avainta hakisi jos sinne 
kerta jäsenet saa mennä. Päämartalla on avain mutta ei kai heidän kuulu antaa sitä 
eteenpäin. Kuka on yhdistyksen tupavastaava..? Joulun aikaan siellä pitäisi olla led-

kyntteliköt ikkunoissa. Nyt on ikävän pimeä talon pääty. Lapsille voisi rakentaa 
joulunajaksi myös seimiasetelman valoineen siihen pihaan.

Kuitenkin olisi suotavaa että kylätuvan käyttö olisi kyläläisille ilmaista /hyvin halpaa.

Ei ole mitään järkeä pitää jos kaikki jäsenmakust menevät vuokraan. Järkevintä luopua 
jos vuokraa ei saada pienemmäksi ja jäsenmaksuja jäisi toimintaan. Kirjastoista mm saa 

varata ilmaiseksi yhdistyksille kokous-tiloja. Kokouksia vois pitää myös kodeissa? 
Joktapauksessa ei ole katastrofi jos tuvasta joudutaan luopumaan. Harrastus ja muita 

tiloja löytyy. Sitäpaitsi jos jostakin tilasta joutuisikin maksamaan vuokraa 
kokoontumisen tai esim kyläjuhlan ajaksi niin tulisi se joka tapauksessa halvemmaksi 

kuin kylätuvan vuokran maksaminen.

Mitä ajatuksia kylätupa sinulle tuo ja millaisia ideoita ja ajatuksia sinulla on kylältuvan hyödyntämiseksi
Huom!  N=7
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Edunvalvonta
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Edunvalvonnan merkitys kasvaa
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edunvalvontaan edunvalvonnan merkitys

kasvaa edunvalvonta riittävää

Asukkailta vahva viesti, edunvalvonta
on keskeistä omakotiyhdistyksen 
toiminnassa.

99% vastaajista oli sitä mieltä, että 
edunvalvontaan tulee panostaa. Näistä 
enemmistö näki että edunvalvonnan 
merkitys lähitulevaisuudessa kasvaa

Millaisena näet omakotiyhdistyksen roolin edunvalvojana?
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Kaavoitus ja liikenne nousevat spontaanisti 
teemoiksi, joita omakotiyhdistyksen toivotaan 
valvovan

Mitä asioita omakotiyhdistyksen pitäisi mielestäsi ajaa tai valvoa? N=30

Kaavoituksen seuranta ja katuverkon ajanmukaistaminen kaavan 
mukaiseksi.

Kaavoitusasioita, julkisen liikenteen toimivuutta ja palvelujen 
kehittämistä Suurpellossa.

Lähinnä, että kylä säilyy yhtä viihtyisänä ja turvallisena kuin tähänkin 
asti. Että henttaalaiset tuntisivat yhteenkuuluvuutta hyvässä mielessä. 
Olemme kuitenkin avoimia yhteistyössä naapurikylien kanssa, ettei 
mitään nurkkakuntaisuutta olisi.
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Asemakaavamuutosten ja ajoyhteyksien 
valvonta nousevat tärkeydessä korkealle

Miten tärkeänä pidät, että omakotiyhdistys painottaa toiminnassaan seuraavia asioita:

91 %

85 %

81 %

81 %

81 %

80 %

68 %

55 %

54 %

4 tai 5 
vastanneiden %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Asemakaavamuutosten valvonta ja kommentointi

Kaupungin suunnitelmissa olevan uuden ajoyhteyden toteutumisen ja…

Julkinen liikenne (esim. linja-autoreitteihin vaikuttaminen)

Alueen rakentaminen rakennustapasuositusten mukaisesti (esim. väljä…

Teiden ja ympäristön kunnossapito

Kylämäisyyden säilyttäminen

Edistää Henttaan palveluiden kehittämistä (esim. päiväkoti, mobiilidata-…

Ajaa uudistuksia jotka nostavat asunnon ja tontin arvoa

Yhteistyö läheisten asukasyhdistysten kanssa (esim. Suurpelto-seura, Olari-…

1 2 3 4 5
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Asemakaavamuutosten valvonta nousee
tärkeimpänä pidetyksi teemaksi

49 %
Asemakaava-

muutosten valvonta ja 
kommentointi

41%
Alueen rakentaminen 
rakennustapasuositust

en mukaisesti 

44%
Kylämäisyyden 
säilyttäminen

Eniten ykkössijojaEniten kakkossijoja

Valitse edunvalvonnan kannalta edellä esitetyistä teemosita kolme sinulle tärkeintä. Prosenttiluku kertoo kuinka monta 
prosenttia vastaajista on valinnut teeman kolmen tärkeimmän joukkoon.
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Tehokkuusluvun ei haluta nousevan

72 %

15 %

13 %

Mitä mieltä olet rakennusoikeuden tehokkuusluvun 
suuruudesta Henttaan/Lillhemtin alueella?

ennallaan pienentää kasvattaaMiten omakotiyhdistyksen tulee osallistua e-luku keskusteluun
Mitä mieltä olet rakennusoikeuden tehokkuusluvun suuruudesta Henttaan/Lillhemtin alueella?

Omakotiyhdistyksen toivotaan 
osallistuvan rakennusoikeuden tehokkuusluvusta käytyyn 
keskusteluun enemmistön mielipiteellä (77 %). 

Enemmistön mielestä (72 %) e-luku tulisi pitää ennallaan. 
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Rakentaminen herättää huolta ja mielipiteitä

Hyvin valmistellut ja pitkälle mietityt kehitysehdotukset 
menevät parhaiten toteutukseen. Valmisteluun kannattaa 

panostaa ja niin helpottaa virkamiesten ja päättäjien 
päätöksentekoa. Mahdollisimman vahva ja laaja 

henttaalaisten yksimielinen esitys menestyy.

Kiitos siitä että alue on edelleen kylämäinen, vaikka pk-
seudulla on painetta rakentaa tiiviisti ja unohtaa viihtyisyys 

ja väljyys sekä pääsy luontoon

Edunvalvontaan liittyvissä avoimissa 
palautteissa nousee rakentaminen ja sen 
väljyys vahvimmin esiin. Lisäksi liikenteeseen 
liittyvät asiat (esim. nopeusrajoitukset) sekä 
joukkoliikenne nostetaan spontaanisti esiin.   
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Lillhemtin sanomat
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Lehteä luetaan ja se ilmestyy riittävän tiheästi

Puolet vastaajista kertoo lukevansa lehden kokonaan. 

Suuri enemmistö (88%) katsoo että lehti ilmestyy sopivan 
usein. 

Vain kolmannes katsoo, että paperimuotoista lehteä ei 
tarvita ollenkaan. 
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Henttaan ajankohtaiset asiat kiinnostavat 
eniten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Ajankohtaiset asiat Henttaalla

 Tilannekatsaukset lähiympäristön kehityksestä

 Kertomuksia Henttaalaisista ihmisistä

 Henttaan historia

 Henttaalaisten rakennusprojekteja

 Puutarha ja sen hoitovinkit / kokemukset

 Luontoaiheiset artikkelit

 Liikunta-aiheiset artikkelit

 Ruokareseptit

 Kulttuuri ja kirjallisuus

1 2 3 4 5

92 %

86 %

67 %

56 %

54 %

51 %

49 %

28 %

25 %

13 %

Miten kiinnostavana pidät seuraavia teemoja Lillhemtin sanomat -lehdessä

4 tai 5 vastanneiden % 


