
Yhteenveto Lumijoki 

 

 

Taulukko 1 Vastauksia yhteensä 

Kahdessa vastauslomakkeessa oli useampi vastaaja, mikä on otettu huomioon laskuissa. 

 

 

Taulukko 2 Vastaajien ikä 
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Taulukko 3 Sukupuolijakauma 

 

 

Taulukko 4 Mitä haluaisit lainata kirjastosta? 

Muu: 

- Ompelukone 

- Sähköläskipyörä 

- Keppareita ja keppariesteitä (x2) 

- E-fatbike 
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Mitä haluaisit lainata kirjastosta?



 

Taulukko 5 Tiesitkö, että voit hakea kunnalta kulttuuriavustusta? 

 

Miten haluaisit osallistua kunnan toimintaan? 

- Osallistumalla kunnassa toteuttaviin kulttuuri tapahtumiin. Voisin osallistua myös ehkä 

järjestelyihin vapaaehtoisena. 

- Tapahtumien järjestelyihin 

- Osallistumalla tapahtumiin ym. 

- Kulttuuritapahtumiin, muuhunkin kuin kuorolauluun 

- Kuulijana, katselijana, kokijana 

- Eri kulttuuritapahtumat kuten esim. pienet musiikkiesitykset 

- Aika ei riitä osallistua muuten kuin yleisönä 

- Kyselyihin vastaamalla, äänestämällä ja tilaisuuksiin osallistumalla 

- Olen muutamassa luottamustoimessa 

- Tärkeää olisi helpot yhteydet valtuutettuihin ja virkamiehiin. 

- Antamalla oman mielipiteeni kuulua kunnanvaltuutettujen kautta 

- En mitenkään 

- Olla esim järjestämässä erilaisia tapahtumia ja osallistua koko perheellä niihin 

- Harrastukset 

- Haluaisin osallistua joihinkin tapahtumiin ja harrastustoimintaan 

- Tietää ajoissa tulevista suunnitelmista, ja päästä keskustelemaan oman asuinympäristön 

muutoksista niin, että asukkaiden ajatuksilla on painoarvoa. 

- Tällä hetkellä en mitenkään mut joskus tulevaisuudessa jonkun mukavan yhteisen hyvän 

järjestämiseen/yhdessä tekemiseen. 
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Millaisia kulttuuritapahtumia tai -tilaisuuksia haluaisit kuntaan? Haluaisitko osallistua niiden 

järjestämiseen? 

- Teatteriesityksiä, musiikkia konsertteja, näyttelyitä. Varmaan voisin osallistua järjestelyihin ainakin 

joskus 

- Konsertteja, tanssitapahtumia 

- Haluaisin kuntaan esim. lasten teatteriesityksiä/näytelmiä (esim. Maltti ja Valtti -tyyppisiä), lapsille 

ja/tai perheille suunnattuja toiminnallisia tapahtumia/pajapäiviä, lasten harrastustoimintaa (esim. 

värikylpy, kielikylpy, maalauspaja tms. pienen kynnyksen juttuja), nuorille suunnattua toimintaa ym. 

En ole kiinnostunut järjestämisestä ajanpuutteen takia. 

- Esim. kirjailijavierailut ovat mieluisia. Erilaiset näyttelyt ja konsertit kiinnostavat 

- Taidenäyttelyt, elokuvat, teatteri 

- Kirjailijavierailut, taidenäyttelyt, joulukalenteritapahtumat, kukkasidonta- ja keramiikkakurssit, 

valokuvauskurssi 

- Musiikkitapahtumat, lapsille suunnatut tapahtumat. En halua osallistua niiden järjestämiseen 

- Varjakkaan lisää toimintaa ja nuorisolle discoja yms. 

- Urheilutapahtumia (hirvenjuoksu, maasto- ja maantiepyöräily), kesäteatteria, kantri- ja 

rockmusiikkifestari, hevosurheilua (rodeo), kuvataideleiri 

- Kirkkomusiikkia upeassa kirkossa, tasokkaiden esittäjien toimesta. Olen ollut mukana järjestämässä 

musiikkia 

- Tärkeää olisi ottaa järjestelyihin mukaan lapset ja nuoret myös. Ja toimijoita mahd laajalta 

rintamalta. 

- Jonkinlaisia esiintyjiä. En. 

- En 

- Voisin osallistua, esim esiintyjiä, Lumijoen historiaan liittyviä juttuja, lasten ja nuorten tapahtumia, 

yhdistykset kertomaan toiminnastaan 

- Osallistuminen ei kiinnosta. Monipuolisesti lapsille suunnattuja tapahtumia, joissa lapsi pääsee 

osallistumaan ja tekemään 

- Elokuvaillat olisivat hauskoja 

- Perinnetapahtumia, ja miksipä ei. 

- Esim. Runoillan/hetken josa esitettäs Eeva Heilalan ihania ja elämänmakuisia runoja sekä 

haastateltas runoilijaa. 

- Alakouluikäisille ”työpajoja”/kerhoja, esimerkiksi näytelmä-, tanssi-, musiikki- tai piirrustuskerhoa 

aikuisen pitämänä. Lasten teatteriesityksiä 

  



Millaisia etäpalveluita haluaisit kirjaston tarjoavan? Esimerkiksi kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut, 

lukupiirit, satutuokiot, digiopastukset… 

- Kaikkia noita kiitos  

- Käsillä tekemisen ideointia 

- Satutuokiot 

- Kirjailijavierailut 

- Kirjailijavierailu 

- Kirjavinkit, kirjailijavierailut ja -haastattelut 

- Satutuokiot ja muut nuorille/lapsille tarkoitetut, opiskelua esim. vieraan kielen opiskeluetut asiat 

- Satutuokiot, verkkolukupiiri ja kirjailijavierailut 

- Lapsille tekemistä 

- Satutuokiot olisi hieno juttu! 

- Digiopastukset netin kautta 

- Nykyiset hyviä 

- Satutuokiot ja kirjailijavierailijat 

- Satutuokiot 

- Verkkolukupiirejä ja kirjailijavierailuita. 

- Kirjailijavierailut voisi olla ok, lapset tykkäisivät varmaan satutuokioista. 

- Kirjavinkkauksia ja ja kirjailijavierailijoita 

  



Miten haluaisit käyttää kirjaston tarjoamia tiloja? Esimerkiksi järjestää kokouksen tai lukupiirejä, 

järjestää tapahtuman/näyttelyn 

- Juurikin noin kuin esitetty. 

- Tapahtumia 

- Tällä hetkellä minulla itselläni ei ole tarvetta tilojen käytölle. Mielestäni tiloja kannattaisi hyödyttää 

kokousten ym. järjestämiseen, tarjota tilojen käyttöä opiskelijoille ja koululle (esim. tiedon 

etsiminen ja esitelmien tekeminen) sekä päiväkodille aktiivisemmin. 

- En ole tällä hetkellä kiinnostunut tilojen käyttämisestä 

- Tapahtumia 

- Tarinatuokiot, opiskelupiiri 

- Kokous, lukupiiri, elokuvan tai tv-sarjan yhdessä katsominen, kisakatsomo 

- Hiljaista lukuaikaa 

- Kirjaston tilojen tulisi olla helposti kaikkien käytettävissä ja kuntalaisia tulisi kannustaa tilojen 

hyödyntämiseen. Ja vaikka yksi kahvi/kaakaoilta kuntalaisille kerran:vko 

- Opiskeluun hyviä aikoja 

- En mitenkään 

- Tarinatuokiot, tapahtumia, vertaisryhmiä esim. vanhempien kahvilat 

- Satutuokiot 

- Luku- ja opiskelupiirit, taidenäyttelyitä. Muita harrastusmahdollisuuksia. Esim. käsityöt tai taide 

juttuja. Lautapeli iltoja. Jotain luennoitsijoita eri aiheista. 

- Laidasta laitaan kaikenlaista 

- Järjestää rentoja (ilta) teehetkiä kera kirjavinkkauksien/runoesitysten. 

- Opiskelutiloja, joissa on rauhallista. Vaikka kapseleita 

- Lasten kerhojen pitämiseen 

- Haluaisin tänne jonkinlaisen tilan, jonne tulla rauhassa tekemään kouluhommia, esim. tuonne 

kokoustilaan 

  



Jos sinulla olisi 500 euroa käytettävissä kirjaston aineiston ja palveluiden kehittämiseen, miten käyttäisit 

rahat? 

- Verkkokirjapalveluun lainaustoimintaan.  

- Uusia kirjoja 

- Lapsille leikkinurkkaus kirjastoon tai kirjaston mainonnan kehittämiseen 

- Teosten hankkimiseen 

- Käyttäisin sen teemapäivien rekvisiittaan ja markkinointiin 

- Lainattavat työkalut ja harrastusvälineet 

- Oppikirjoja vapaa-ajalla tapahtuvaan opiskeluun 

- Pojille tarvitaan oma kokoelma noin satasivuisia romaaneja aiheista, jotka heitä oikeasti 

kiinnostavat. Ehkä lyhennetyt ja selkokielisetkin käyvät 

- Jotain lainattavaa edellisen kyselyn perusteella 

- Ajankohtaista Hyvinvointikirjallisuutta 

- Laajentaisin valikoimaa korkeakouluopiskelijoille sopivammaksi 

- Ostaisin kirjoja 

- Soittimia ja pelejä enemmän 

- Lainattavat liikuntavälineet 

- Ostaisin kivoja lauta- ja korttipelejä joita voisi lainata tai pelata kirjastossa. 

- Siihen missä rahalle on tarvetta. Vaikka niihin satutuokioihin 

- Hankkisin hyviä lastenkirjoja mm. Uusia Mauri Kunnaksia. 

- Käyttäisin rahat rauhallisen ja suljetun opiskelutilan luomiseen, esim. pieniä kapseleita, jossa vain 

pöytä ja tuoli. Siellä voisi olla myös jokin inspiroiva taulu 

- Pehmeitä ”lukupiiloja” lastenkirjojen osastolle. Paikkoja, mihin rauhassa käpertyä lukemaan 

  



Jos sinulla olisi 500 euroa käytettävissä kulttuuripalveluiden kehittämiseen, miten käyttäisit rahat? 

- Elävää musiikkia  

- Tapahtumia aikuisille 

- Mainonnan kehittäminen 

- En tiedä 

- Kulttuuritapahtumien kalenterin julkaisuun 

- Kukkasidonta- tai keramiikkakurssi. Loput maksusta itse 

- Lasten näytelmän tai muun vastaavan vierailu 

- Nuorisolle discoja yms. muita tapahtumia 

- Koululuokat voisivat tehdä näytelmiä, jotka pääosin suunniteltaisiin, harjoiteltaisiin ja esitettäisiin 

kouluajan ulkopuolella. Rahat tulisivat palkintona luokkaretkirahastoon 200 - 500 euroa. Koko kylä 

saisi tulla katsomaan, ja maksaisi vielä pienen osanottomaksun. Jokainen luokka tarvitsisi aikuisen 

mukaan. Tämä voisi pienentää sukupolvien välistä kuilua. 

- Palkkaisin kirkkomuusikon konserttiin 

- Lasten ja nuorten taideharrastuksen kehittämiseen, savityöpaja esimerkiksi. 

- Antaisin avustuksia 

- Koko perheen tapahtuman järjestäminen 

- Lapsille suunnattu tapahtuma, esimerkiksi pellet Niilo ja Nelli 

- Järjestäisin elokuva iltoja esim liikuntahallissa tai kirjaston/koulun tiloissa pienellä 

sisäänpääsymaksulla. Voisi myös olla pieni herkku kioski josta ostaa leffa herkkuja. 

- Sijoittaisin ne siirrettäviin myyntikojuihin, mitä saisi lainata oman kunnan yleisiin tapahtumiin. 

- Joku kaunis klassinenkonsertti netin kautta kuultavaksi ois kiva. 

  



Jos sinulla olisi 500 euroa käytettävänä liikunta- ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen, miten käyttäisit 

rahat? 

- Sähkö fatbike vuokraus 

- Tapahtumia aikuisille, lapsille on kaikenlaista järjestetty jo  

- Sähköinen ajanvaraus liikuntahallin tyhjille vuoroille. Somekoulutus nuoriso- ja vapaa-ajan 

työntekijöille. 

- Liikuntavälineiden hankkimiseen 

- Lasten liikkumisen motivointiin 

- Esim. keilausreissu nuorille 

- Lainattavien välineiden hankinta, liikuntahallin kuntosalin välineiden hankinta esim. 

painohulahulavanteet tms. 

- Tukea nuorten urheilua 

- 500 euroa ei riitä mihinkään. Liikuntahallille pingispöytä ja paikka palautuisi avoimeksi ja sinne 

aikuinen valvoja. Näin olisi kaksi nuorisotilaa. 

- Vaellusreittien esittelysivu nettiin 

- Liikuntavälineitä ja lautapelejä lainattavaksi kirjastoon. Ja mitä välineitä ja pelejä: kysytään lapsilta 

ja nuorilta itseltään. 

- Parantaisin kuntosalia 

- Ostaisin hyvät sukset 

- Harrastusvälineitä 

- Lainattava fatbike 

- Itsepuolustuskurssi Lumijoelle 

- Tekisin luontopolkuja opasteineen 

- Ostaisin kuntalaisille yhteisiä kulkulätkiä liikka-/kuntosalille, joita voisi kirjastokortilla lainata 

muutama tunti kerrallaan. 

- Valotolppa leikkipuistoon 

- Laajentaisin frisbeegolf-rataa kauemmas uimamontusta metsään. Kunnollinen ulkosali, nykyinen 

ihan naurettava. Nuorille paremmat skeittirampit. 

- Maastopyörärata 

 

  



Muita ajatuksia tai mietteitä kunnan palveluiden kehittämiseksi 

- Tukekaa enemmän järjestöjä aktiiviseen toimintaan  järjestää esim konsertteja ja esityksiä. 

- Mielestäni Lumijoki voisi ottaa palveluiden kehittämisessä mallia esim. Siikajoelta. Lapsille ja 

nuorille pitäisi tarjota enemmän harrastusmahdollisuuksia. Nuorisotilan pitäisi olla auki joka päivä 

ja myös koulun loma-aikoina ainakin osittain! Mahdollisuus nuokkarin käyttöön myös pienemmille 

lapsille. Enemmän tapahtumia nuorille (esim. yönuokkarit, lanit, reissut, discot, liikuntahallin 

avoimet ovet, retket ja reissut, mopopajat, nuorille sopivat kerhot). Lisää pienen kynnyksen 

tapahtumia lapsille ja nuorille. Näkyvämpi yhteistyö myös järjestöjen (esim. 4h) kanssa, 

nuorisotoimen ja järjestöjen yhteiset tapahtumat ja toimintaa. Kunnan pitäisi osallistua ja hakea 

aktiivisemmin erilaisia hankerahoja, jotta esim. kattavan kerhotoiminnan järjestäminen onnistuu. 

Mainostaminen somessa kuntoon! Retkien ja tapahtumien mainostaminen näkyvästi. Myös muiden 

kuntien tapahtumien mainosten esiinnosto. Leikkipuisto kuntoon kunnolla. 

Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen. Luistelukenttä ajoissa luistelukuntoon, latujen 

merkitseminen selkeästi. 

- Markkinointia enemmän 

- Nuorisolle muuta puuhaa kuin mopolla rällääminen. Se herättää paljon keskustelua, mutta nuoriso 

pitäisi saada ohjattua johonkin muuhun järkevään. Kieltäminen ei toimi. Tiedän sen jo omasta 

nuoruudesta. Nuoruuteen kuuluu kapinointi ja kun aikuset sortuu rähisemään, pahentaa se vaan 

tilannetta. 

- Urheilupuistosta uusi kysely kaikille koululaisille niin, ettei mukana ole johdattelevat kuvitusta. 

- Siirtäkää yli-innokkaalta sosiaalitoimelta rahaa kulttuuriin ja hyvinvointiin. Sosiaalipuoli haaskaa 

surutta tarpeettomiin asioihin kunnan rahaa 

- Tärkeää olisi osallistua kuntalaisia mahdollisimman monin eri tavoin ja siihenkin kysellä ajatuksia 

kuntalaisilta, miten haluaisivat vaikuttaa. Ja mikä on heidän fiilis, miten hyvin voi vaikuttaa tällä 

hetkellä. 

- Ainakin 1 virkaintoinen virkamies vaihtoon tai ainakin laittasin ensin kurssille jossa opetettaisiin 

ihmissuhdetaitoja 

- Yhteisöllisiä tapahtumia 

- Kylän teiden katuvalaistukset kuntoon, vaikkakin niitä nyt korjailtu, silti todella paljon pimeitä 

pätkiä/kohtia, mm. Rantaharjuntiellä, Viinavuorentiellä, Petäjätiellä ja Lukkarintiellä. 

 

 

 


