
Loppukysely 

 

1. Mitä organisaatiota edustat? 

Vastaajien määrä: 25 

 

 

 

Avoimet vastaukset: Muu 
- sairaanhoitopiiri 
- terveysasema 
 
 
 

2. Hankkeen toiminta. 

Vastaajien määrä: 24 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Kuinka hyvin tunnet hankkeen toimintaa? 0 1 18 5 24 3,17 

 
 
 
 

3. Arvioikaa seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 

Vastaajien määrä: 25 

 



 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Hankkeen toiminta on ollut tarpeellista 

alueellanne. 
0 1 6 18 25 3,68 

Hankkeen toiminnalle on tarvetta myös 

jatkossa. 
0 0 9 16 25 3,64 

Hankkeen toiminta on näyttäytynyt selkeänä. 0 1 18 6 25 3,2 

Hankkeen toiminta on ollut riittävän näkyvää. 0 3 14 8 25 3,2 

Olen saanut riittävästi tietoa hankkeen 

toiminnasta. 
0 1 10 14 25 3,52 

Yhteistyö hankkeen kanssa toimi hyvin. 0 1 4 20 25 3,76 

Hankkeen toiminta oli tarpeeksi monipuolista. 0 1 16 8 25 3,28 

Hankkeen toiminta oli laadukasta. 0 0 14 11 25 3,44 

Yhteensä 0 8 91 101 200 3,47 

 
 
 
 

4. Voit halutessasi kommentoida edellisiä vastauksia. 

Vastaajien määrä: 7 

- Terveyden edistäminen on tärkeää työtä. 
- Alun lupaukset eivät aivan toteutuneet monipuolisuuden näkökulmasta. 
- Lehdissä olis voinut olla infoa enemmän ja terveyteen liittyviä kirjoituksia sekä juttuja. Kouluja olis voinut 

hyödyntää toteutuksessa enemmän. 
- Toiminta on ollut hyvin monipuolista laajalla alueella. Näkyvyyttä hanke on saanut kiitettävästi. 
- Ravitsemusterapeutin panos mahtava. Voi antaa muissakin on todellisissa sairauksissa aikaa. Painonhallinta , 

kasvisruokavalio ja on helpottanut myös syömishäiriö asioissa kun aina ei ole nekään käynyt. 
- Hanke näkyy hyvin Kemissä ja sen toiminta on tullut jo tutuksi kemiläisille. Olemme tehneet hankkeen kanssa 

yhteistyötä mikä on ollut molemmille osapuolille antoisaa ja tarpeellista. 
- aikataulut ja sopimukset on pitäneet. Yhdistyksemme on saanut terveys- ja liikunta infoa ja käytännön 

harjoitusta. aktivoinut varsinkin yhdistyksemme miehiä 
pitämään itsestä hyvää huolta. 

 

 

5. Millaisiin hankkeen toimintoihin olet osallistunut tai millaista toimintaa olet ollut mukana 
toteuttamassa tai edistämässä? 

Vastaajien määrä: 18 

- On toteutettu yhteistyössä Seniori Hyvinvointitreenit +65 vuosina 2015 ja 2016 
- Yhteistyötaho. 
- Tapahtumat, hankkeelta saatu taloudellinen tuki toimintojen toteuttamiseen. 
- Nuorten hyvinvointi 
- Harrastusmahdollisuuksia ja terveitä elämäntapoja miehille. Liikunnan lisäämistä. 
- Miehinen tapahtumissa mittaajana. 
- Olen ollut järjestämässä yhteisen tilaisuuden, jonka opiskelijat toteuttivat. Yhteistyö oli hyvää ja mutkatonta, 

sekä todella hyvä oppimiskokemus. Tilaisuus oli winwin - tilanne, josta kaikki osapuolet hyötyi ja sai jotain uutta 
reppuunsa. 

- esillä olleisiin tapahtumiin ja järjestettyihin tilaisuuksiin 
- Ohjausryhmässä 
- Koulutuksissa olen käynyt ja käyttänyt ravitsemusterapeutin palveluja asiakkaille. Kutsunnoissa ja 

tempauksissa yhteistyötä ollut. 
- Ravitsemusterapeutin vastaanottoaikoja on järjestetty.  Eri tapahtumissa. 
- Olen ollut mukana suunnittelemassa tilaisuuksia 
- Kurssin toteutusta ja tapahtumayhteistyötä 
- Kunnan järjestämässä toiminnassa mukana toteuttamssa erilaisia ryhmiä ja tapahtumia. 
- Yhteinen aamukahvia ja porinaa  miesten ryhmä kokoontuu kansalaistalo hankkeen tiloissa. 
- suomi seikkailee- 
- olen ollut yhdyshenkilönä projektityöntekijöiden ja yhdistyksen välillä.  katso edeltä 
- Liikunnalliset toiminnat 



 

 

6. Hankkeen toiminnan tavoitteena oli osallisuuden lisääminen.  Arvioi kuinka hyvin 
toimintamuodot mielestäsi tukivat tämän tavoitteen saavuttamista? 

Vastaajien määrä: 25 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Teema- ja tapahtumapäivät kohderyhmille 

(esim. liikuntatapahtumat ja harrastustoiminnan 

esittelyt) 

1 0 19 4 24 3,08 

Ryhmätyömuodot (esim. ruuanvalmistus- ja 

vertaistukiryhmät) 
1 3 14 6 24 3,04 

Yleisötapahtumat, messut 0 1 18 5 24 3,17 

Onni-autotapahtumat 0 0 16 8 24 3,33 

Hankkeen järjestämät koulutukset 1 2 16 5 24 3,04 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto 1 3 12 7 23 3,09 

Ravitsemusinfot ja -luennot 1 4 14 6 25 3 

Hankkeen kotisivut 3 3 16 2 24 2,71 

Yhteensä 8 16 125 43 192 3,06 

 
 
 
 

7. Voit halutessasi kommentoida edellistä vastaustasi. 

Vastaajien määrä: 7 

- En ole koskaan käynyt hankkeen kotisivuilla. Muuta mainontaan olen nähnyt paljon. 
- Ei osallisuutta moniinkaan em. toimintoihin. 
- Kaikki tilaisuudet, joihin oli osallistujia, olivat hyviä. 
- kaikista ei kokemusta esim. Onnibussi.Ryhmämuodot 
- Olsiin toivonut teemapäivää Lapin amk:n eri yskiköihin. Raitsemusteraputin paikalla olo olisi ollut hyvä. Lähetin 

kutsua ja viestiä sekä Mika Vettainen on lähettänyt kutsun Hyvinvointimessuille, mutta ainakaan itse en ole 
saanut vastausta ollenkaan. 
Sitten, kunkoulussa on tapahtumia, niin informoitaisiin myös henkilkuntaa ja terveydenhoitajia. Tiedotus on 
tärkeää! 

- Kaikista tapahtumista ei tietoa. Siis minulla. 
- kaikissa tapahtumissa emme ole kansalaistalolta olleet mukana mutta missä olemme olleet on osallisuuden 

lisääminen onnistunut erittäin hyvin ja uskon että myös muissakin tapahtumissa. 
 

 

8. Hankkeen toiminnan tavoitteena oli terveyden edistäminen.  Arvioi kuinka hyvin toimintamuodot 
mielestäsi tukivat tämän tavoitteen saavuttamista? 

Vastaajien määrä: 24 

 



 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Teema- ja tapahtumapäivät kohderyhmille 

(esim. liikuntatapahtumat ja harrastustoiminnan 

esittelyt) 

1 0 15 7 23 3,22 

Ryhmätyömuodot (esim. ruuanvalmistus- ja 

vertaistukiryhmät) 
2 2 12 6 22 3 

Yleisötapahtumat, messut 0 0 18 4 22 3,18 

Onni-autotapahtumat 0 0 18 6 24 3,25 

Hankkeen järjestämät koulutukset 2 0 12 6 20 3,1 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto 2 1 10 8 21 3,14 

Ravitsemusinfot ja -luennot 1 3 13 6 23 3,04 

Hankkeen kotisivut 3 4 12 3 22 2,68 

Yhteensä 11 10 110 46 177 3,08 

 
 
 
 

9. Voit halutessasi kommentoida edellistä vastaustasi. 

Vastaajien määrä: 2 

- En ole koskaan käynyt hankkeen kotisivuilla. Muuta mainontaan olen nähnyt paljon. 
- Kts nro 8. 
 

 

10. Hankkeen toiminnan tavoitteena oli ammattilaisten osaamisen kehittäminen.  Arvioi kuinka 
hyvin toimintamuodot mielestäsi tukivat tämän tavoitteen saavuttamista? 

Vastaajien määrä: 23 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Yleisötapahtumat, messut 0 1 17 3 21 3,1 

Onni-autotapahtumat 0 3 18 2 23 2,96 

Hankkeen järjestämät koulutukset 1 1 15 5 22 3,09 

Ravitsemusinfot ja -luennot 1 1 14 5 21 3,1 

Hankkeen kotisivut 1 5 13 3 22 2,82 

Yhteensä 3 11 77 18 109 3,01 

 
 
 
 

11. Voit halutessasi kommentoida edellistä vastaustasi. 

Vastaajien määrä: 1 

- ravitsemusta käsittelevät luennot hyviä 
 

 

12. Miten vaikutit itse hankkeen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi? 

Vastaajien määrä: 10 

- Jakamalla tiedotteita eteenpäin. Ohjaamalla henkilöitä tapahtumiin ja tuomalla asiakkaita tapahtumiin. 
- mainostin ja tiedotin tapahtumista ja hankkeen toiminnoista. 
- Sain lisää asiakkaita ja toivon, että keskusteluissa pystyin vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen. 



- Olen kertonut hankkeesta opiskelijoille. Lisäksi olen saanut hankkeesta tietoja opintojeni kautta. 
- Esittelin ja mainostin tilaisuuksia. Pyysin tulemaan katsomaan , kokeilemaan 
- En kovin mittavasti, projektityöntekijöiden työpanos on ollut erinomainen. Ohjausryhmä on päässyt "vähällä"! 
- Annoin aikoja ja kerroin asiakkaille. 
- Pytänyt järjestämään kanssani tapahtumia ja vetämään ryhmiä. 
- Tarjosimme tilan ja lisää kohderyhmään kuuluvia henkilöitä hankkeeseen. 
- järjestin  yhteistytä ,luntoja ym.projektityön tekijöiden kanssa 
 

 

13. Mitä olisit tehnyt toisella tavalla? 

Vastaajien määrä: 6 

- Monipuolisempaa tarjontaa tapahtumiin, esim liikuntatietoa 
- En keksi 
- Kohdistettu näkyvämmin myös amk:n opiskelijoille. 
- Enemmän infoa tapahtumista. 
- kohderyhmän ikäjakauman vaihtanut, kaikkiin miehiin. 
- en osaa sanoa 
 

 

14. Mikä oli hankkeen merkitys kohderyhmälle? 

Vastaajien määrä: 11 

- Osallisuus, mahdollisuudet toimintoihin, joihin muuten ei pääsisi. 
- Vertaistuki, herättely, vaihtoehdot, aktivointi 
- En osaa sanoa, mutta toivottavaasti hyvä. Yleisesti ottaen, jos hanke tuotti ja lisäsi liikunnallisia 

mahdollisuuksia miehille, niin sehän on hyvä. 
- Toivottavasti positiivinen terveyttä edistävä ja ajatuksia herättävä. 
- Varmasti merkittävä. 
- Arvioin, että suuri. Miehet tahtovat jäädä syrjään palveluissa ja heille kohdennettu hanke on siinä mielessä 

tarpeellinen. 
- varmaan merkittävä. 
- Kohderyhmälle herättelevä hanke. 
- Meillä ei varmaankaan kummoinen. 
- meillä kansalaistalon kävijöille, jotka kuuluvat hankkeen kohderyhmään on ollut suuri merkitys; se on lisännyt 

ihmisten aktiivisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
- tosi suuri merkitys yhdistyksemme miesten aktivoinnissa 
 

 

15. Vahvuudet (Mikä toimi hyvin? Mikä oli erityisen hyvää?) 

Vastaajien määrä: 11 

- Vahvuutena on monipuolinen toiminta ja matalan kynnyksen toiminta. Hankkeeessa mentiin hyvin mukaan 
muihin toimintoihin ja ryhmätapaamisiin ja vietiin niihin terveyden edistämistä. Ihmiset eivät itse tule erikseen 
järjestettyihin tapahtumiin vaan käy siellä missä aina ennenkin ovat käyneet. Oli erittäin hyvä, että hanke 
huomasi mennä sinne, missä kohderyhmä muutenkin valmiiksi kokoontuu, erilaisiin ryhmätapahtumiin. 

- Taloudellinen tuki, erilaiset tapahtumat.- 
- Yhteistyö hankehenkilöstön kanssa, innostavat tapahtumat, hyvä tiedotus 
- Miehet, jotka ovat vähävaraisia saivat liikunnan mahdollisuuksia. Miehet, joilla on puutteita sosiaalisissa 

verkostoissa ja kaverisuhtessa saivat ns. oman yhteisön kokoontumiselle. 
- Mittaukset ja Onni-Bussi 
- Erinomaiset työntekijät, verkostomainen työskentely 
- tempaukset. Näkyvyys, ravitsemusterapeutin panos ja sokerivalistus. 
- Alussa hankkeen tavoitteet ja toiminta kerrottiin selkeästi. 
- Jalkautuminen asiakkaiden pariin. 
- Mahtavat hankkeen työntekijät, kaikki pitivät heistä. Tiedotus hankkeen tapahtumista toimi loistavasti ja hanke 

näkyi hyvin lehdissä ja mainoksissa. 
- Fysioterapetin vierailu kerhossamme. liikkuvuus lihaskunto tasapainon juttu. 
 

 

16. Parantamisalueet (Mikä ei toiminut hyvin? Mitä jäi puuttumaan?) 

Vastaajien määrä: 8 

- Tehtiinkö kaupunkien ja kuntien sosiaalityöntekijöiden / etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssan yhteistyötä? 
Ehkä diakoniatyön kautta olisi myös voinut tavoittaa joitain kohderyhmään kuuluvia. Saattaa toki olla, että 
yhteistyötä oli myös näiden tahojen kanssa. 

- Lisää laadukkaita koulutuksia ammattilaisille. 
- Olisiko ollut mahdollista lisätä enemmän liikunnallisia tavallisia toimintarryhmiä, joissa olisi ollut tavikset 



ohjaamassa. Ei siis kalliita hankintoja, vaan perusasioita ja vapaata liikkumista. 
- Nuorten miesten mukaansaanti ei ole yksinkertaista, siinä olisi paljon tekemistä tulevaisuudessa. 
- Välillä voisi olla yhteenvetoa ja palaveria, miten hanke on edennyt ja mitä on vielä tajolla. 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto pysyvästi perusterveydenhuoltoon. 
- Enemmän infoa. 
- kohderyhmän ikä rajaus pois. 
- en osaa sanoa 
 

 

17. Mitä muuta haluat sanoa? 

Vastaajien määrä: 7 

- Hyvin tehty! Toivottavasti jatkoa tulee. 
- Kiitos hyvin tehdystä työstä! 
- Kiitos tästä miehinen jutusta ja toivottavasti tälläisia tapahtumia saadaan jatkossakin lisää. 
- Miten saataisin osaallistujia liikkeelle enemmänkin. 
- Jatko hanke olisi tarpeellinen. Syrjäytymisen ehkäsiemiseki myös nuorille naisille ja miehille. 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto pysyvästi perusterveydenhuoltoon. Joka hvyinvoinnin edistämisen 
tapahtuma joka koululle. 

- Kiitos :D 
- projekti työntekijät olivat tosi aktiivisia ja innostavia 
 


