
Sidosryhmäkysely 
 
Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 

 

1. Mitä organisaatiota edustat? 

Vastaajien määrä: 33 

 

 

Avoimet vastaukset: Muu 
- oppilaitos 
 
 
 

2. Hankkeen toiminta (asteikolla: 1=huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Hyvin, 4=Erittäin hyvin) 

Vastaajien määrä: 33 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Kuinka hyvin tunnet hankkeen toimintaa? 1 6 25 1 33 2,79 

 
 
 

3. Arvioikaa seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 

Vastaajien määrä: 34 

 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Hankkeen toiminta on tarpeellista alueellanne. 0 2 15 17 34 3,44 

Hankkeen toiminnalle on tarvetta myös 

jatkossa. 
0 2 15 17 34 3,44 

Hankkeen toiminta näyttäytyy selkeänä. 1 9 18 6 34 2,85 

Hankkeen toiminta on riittävän näkyvää. 2 12 14 5 33 2,67 

Olen saanut riittävästi tietoa hankkeen 

toiminnasta. 
0 5 20 9 34 3,12 

Yhteistyö hankkeen kanssa toimii hyvin. 0 2 15 17 34 3,44 

Hankkeen toiminta on tarpeeksi monipuolista. 1 4 23 6 34 3 

Hankkeen toiminta on laadukasta. 0 1 19 13 33 3,36 

Yhteensä 4 37 139 90 270 3,17 

 



4. Voit halutessasi kommentoida edellisiä vastauksia. 

 

- Yhteistyö hankkeen kanssa on toiminut erittäin hyvin. 
- Hanke näkyy ja kuuluu erinomaisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ja toiminta on erinomaisen 

monipuolista ja kattavaa. 
- Hankkeesta tuli Lea ja Sari käymään meillä. Ottivat itse yhteyttä, esittelivät toimintaansa, kertoivat mitä 

mahdollisuuksia heillä on antaa meille. Erittäin hyvä aloitus heiltä. Tulivat asiakkaidemme luo. 
- Tosi hyvä kun on voinut antaa suoraa ravitsemusterapeutti aikoja ja kun miehinen juttu oli mukana esim. 

kutsunnoissa. 
- On innostanut yhdistyksen jäseniä pitämään itsestä huolta ja on tuonut uutta pohdintaa. 
- Haluaisin että jatkossa keskityttäisiin nuoriin poikiin ja miehiin, joiden terveydentilaan tulisi panostaa vielä 

enemmän. 
- Hanke näkyy huonosti Rovaniemen seudulla, mikä on luonnollisesti täysin ymmärrettävää, eihän kohdeyleisö 

ole täällä vaan Kemin seudulla. Vaikea siis arvioida tarpeellisuutta ja näkyvyyttä täällä. 
 

 

5. Miten yhteistyötä hankkeen kanssa voisi kehittää? Mitä mahdollisuuksia yhteistyölle hankkeen 
kanssa jatkossa olisi? 

 

- Ehkä enemmän tiedottamista yhteistyö kumppaneille.  
- Hyvä olisi saada tieto uusista toiminnoista  
- Jatkaa tieto iskuja.  
- Hankkeen alusta asti olisi voitu tehdä tiiviimpää yhteistyötä. 
- Yhteistyö on toiminut erinomaisesti. 
- Yhteistyö oppilaitosten kanssa.  
- Tapahtumia, kohdennettuja toimintoja.  
- Nämä miesten huoltopäivät ovat hyviä. Asiantuntijapalvelut ok.  
- Nuo koulutukset hyviä ja osallistuminen alueen tapahtumiin ja nuo ajanvaraus mahdollisuudet 

ravitsemusterapeutille hyviä.  
- Liikuntaa ikääntyville erikoisesti miehille ja myös naiset mukaan.  
- Esim. ruokakurssi.  
- Laajentaa aluetta koskien syrjäistä maaseutua.  
- Eri terveyden puolet pojille, ja nuorille miehille. Tekemistä ja sponssattua olemista erityisryhmille. Poikatyöhön 

tarvittavia koulutuksia voisi järjestää: ART-, ratkaisukeskeisten toimintatapojen- ja rauta- koulutus.  
- Hanke voisi selvittää ko. kuntien halukkuutta ja tarvetta hyvien käytäntöjen juurruttamiselle erityisesti jonkin 

rajatun kohderyhmän kohdalla. Ryhmätoiminta, teemapäivät esim. 1-x kertaa vuodessa. Yhteistyö 
suunniteltaisiin "vuosikelloon".  

- Miehinen juttu-hanke on myös monipuolistanut omaa hanketyötä. 
 

 

6. Kerro, millaisia hankkeen palveluja olet tarjonnut asiakkaillesi. 
 

- (4) Ravitsemusterapeutin vastaanottoja ja palveluja 
- Ravitsemusterapeutin palveluita, erilaista toimintaa.  
- Hanke tuli mukaan meidän syystempaukseen ja Sari Alakärppä tuli asiantuntijana vetämään osan päivän 

ohjelmasta. Todella kiitollista asiakaskuntaa.  
- Onni auton palvelut, ravitsemisterapeutin palvelut.  
- Tarvetta ammattikorkeakoulu opiskelijoille. Ravitsemusterapeutti järjestää yhteistyössä oppilaitoksen kanssa 

tapahtumapäivän teeman tiimoilta, jossa toiminnallisia menetelmiä ja arvontaa ym. 
- Matalankynnyksen palveluja: terveydentilan mittauksia ja toimintakyvyn arviointeja, ohjausta, neuvontaa 

ohjattuna opiskelijatyönä.  
- Olemme tarjonneet tilat hankkeen tilaisuuksille.  
- (3) Erilaiset tapahtumat  
- Hanke on osallistunut Meidän jantterit -poikaryhmien toimintaan, johon on kuulunut robotiikka-työpaja ja 

ilmeisesti jatkossa on yhteistyötä luvassa.  
- Infon kerhopäivänä.  
- (3) Luennot ja keskustelutilaisuuksia  
- Hankkeen palveluita etenkin koulutustilaisuuksia on tarjottu henkilöstölle ja opiskelijoille.  
- Miesten ruokakurssi.  
- Olen ohjannut joitakin asiakkaita yleensä vain hankkeen piiriin.  

 

 

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



 
- (5) Koulutukset, luennot, seminaarit. 
- Ravitsemusterapeutin vastaanotot kunnissa ja koulutustilaisuudet työntekijöille. 
- Syömishäiriö koulutus oli erittäin hyvä.  
- Pidetty "yhteisluentoja" muistisairauden ennaltaehkäisystä ja ravitsemuksen merkityksestä ennaltaehkäisyyn, 

tilaisuuksissa on jaettu monipuolisesti tietoa ja materiaalia. Onni-auto yhteistyö Länsi-Pohjan alueen kunnissa. 
- Poikatyön koulutustilaisuuteen olen osallistunut ppo:lla.  
- Muistihoitaja, ravitsemus terapia luennot eri aloilta. 
- Olen ollut parissa koulutuksessa ja myös mukana kutsunnoissa ja antanut aikoja ravitsemusterapeutille.  
- Joihinkin hankkeen koulutuksiin, liikkuvan palvelun avulla viety matalan kynnyksen palveluja. 
- Yleisötilaisuuksia.  
- Miehet käyneet onnipussin terveystarkastuksissa ja luentoja ja keskustelu tilaisuuksia. 
- Hankkeen kautta saimme myös mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Tornion järjestötalon kanssa, asiakkaamme 

saivat tulla Onnibussin hyvinvointi/terveyspalvelujen käyttäjäksi.  
- Olen osallistunut työpajatoimintaan ja koulutus-ja muihin tapahtumiin. Toteutamme materiaalin keruuta 

hankkeessa toimitettavaa kirjallista osiota varten.  
- Miesten huoltopäivä: Onni-auto ja mittauksia, laavuretki, ravintoterapeutin ravitsemusohjaus, ryhmätehtävät. 
- Tapahtumien yhteydessä.  
- Yhteisessä tapahtumassa sekä hankkeen esittelyssä. 
- Kuntopäivä, keilaaminen. 
- Miesten vuoro tapahtuma Kemin uimahallilla.  
- Miesten ruokakurssi. 
- Hyvinvointitreenit. 
- Osallistunut päivään, joka järjestettiin kunnantalolla. 

 

 

8. Hankkeen toiminnan tavoitteena on osallisuuden lisääminen.  Arvioi kuinka hyvin 
toimintamuodot mielestäsi tukevat tämän tavoitteen saavuttamista?  
(asteikolla: 1=huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Hyvin, 4=Erittäin hyvin) 

Vastaajien määrä: 34 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Teema- ja tapahtumapäivät kohderyhmille 

(esim. liikuntatapahtumat ja harrastustoiminnan 

esittelyt) 

0 2 22 8 32 3,19 

Ryhmätyömuodot (esim. ruuanvalmistus- ja 

vertaistukiryhmät) 
0 5 20 5 30 3 

Yleisötapahtumat, messut 1 5 18 8 32 3,03 

Onni-autotapahtumat 0 5 16 12 33 3,21 

Hankkeen järjestämät koulutukset 1 4 19 6 30 3 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto 0 5 19 7 31 3,06 

Ravitsemusinfot ja -luennot 0 9 17 6 32 2,91 

Hankkeen kotisivut 2 10 16 4 32 2,69 

Yhteensä 4 45 147 56 252 3,01 

 
 
 
 

9. Voit halutessasi kommentoida edellistä vastaustasi. 
 

- Kotisivuissa kehittämisen varaa.  
- Kotisivujen käyttö vähäistä. Muihin ym. tilaisuuksiin löytyy osallistujia vaihtelevasti.  
- Kaikista ei tietoa esim. onni bussi ja ryhmämuodot ja kotisivut .  
- Ei ole kaikista tietoa. elikkäs tulee esille, että pitäisi tiedotusta parantaa..  
- Tapahtumat ja luennot ovat sisällöltään mielenkiintoisia ja samaoin toteuttaminen on luovaa ja innovatiivistä. 

Onni-autotapahtumat ovat olleet myöskin erittäin suosittuja.  



- Ravitsemus tieto/ info opastus miehille suunnattua enemmän, mietittäis mitä raaka aineita löytyy yleisesti 
kotoa, ja valmistettaisi niistä "terveellisiä ruokia" siis yksinkertaisia..  

- Mietityttää alkaako miehet ilman syytä esim. diabetes ravitsemusterapeutin vastaan otolle.  
 

 

10. Hankkeen toiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen.  Arvioi kuinka hyvin 
toimintamuodot mielestäsi tukevat tämän tavoitteen saavuttamista? 
(asteikolla: 1=huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Hyvin, 4=Erittäin hyvin) 

Vastaajien määrä: 34 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Teema- ja tapahtumapäivät kohderyhmille 

(esim. liikuntatapahtumat ja harrastustoiminnan 

esittelyt) 

0 3 19 10 32 3,22 

Ryhmätyömuodot (esim. ruuanvalmistus- ja 

vertaistukiryhmät) 
0 4 19 8 31 3,13 

Yleisötapahtumat, messut 1 8 18 6 33 2,88 

Onni-autotapahtumat 0 3 19 12 34 3,26 

Hankkeen järjestämät koulutukset 1 3 22 4 30 2,97 

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto 0 2 17 12 31 3,32 

Ravitsemusinfot ja -luennot 0 4 19 10 33 3,18 

Hankkeen kotisivut 3 9 16 4 32 2,66 

Yhteensä 5 36 149 66 256 3,08 

 
 
 
 

11. Voit halutessasi kommentoida edellistä vastaustasi. 
 

- Miesten ilta uimahallissa oli mukavaa, naisten iltoja kun on ollut joka vuosi :) 
- Kaikkien toimintamuotoinen keskeinen tavoite on ollut terveyden edistäminen 
- Uskon että aina jollakin syntyy halu muutokseen 
 

 

12. Hankkeen toiminnan tavoitteena on ammattilaisten osaamisen kehittäminen.  Arvioi kuinka 
hyvin toimintamuodot mielestäsi tukevat tämän tavoitteen saavuttamista? 
(asteikolla: 1=huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Hyvin, 4=Erittäin hyvin) 

Vastaajien määrä: 32 

 

 Huonosti 
Melko 

huonosti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Yleisötapahtumat, messut 1 6 19 6 32 2,94 

Onni-autotapahtumat 1 6 14 10 31 3,06 

Hankkeen järjestämät koulutukset 0 4 14 12 30 3,27 

Ravitsemusinfot ja -luennot 0 6 13 12 31 3,19 

Hankkeen kotisivut 2 7 18 5 32 2,81 

Yhteensä 4 29 78 45 156 3,05 

 
 



 
 

13. Voit halutessasi kommentoida edellistä vastaustasi. 
 

- Markkinointia sivuista pitäisi olla enemmän kuntiin. Etälähetys mahdollisuus infoihin, pitkän matkaan takaa ei 
halua lähteä parin tunnin vuoksi liikkumaan työpisteestä.  

- Kaikissa toiminnassa on myöskin huomioitu kohderyhmänä alan ammattilaiset ja sisällöt ovat suunniteltu aina 
kohderyhmän mukaisesti. 

- Vaatii todella ammattilaisilta innostusta saada uusia ideoita työhön.  
- En ole käynyt kotisivuilla enkä luennoilla ja onniauto tapahtumissa. 

 

14. Miten näet kohderyhmän hyötyvän hankkeen toiminnasta? 
 

- Kohderyhmä hyötyy erittäin paljon hankkeen toiminnasta saamalla uutta ja ajankohtaista tietoa miesten 
terveyden edistämisestä.  

- Konkreettisen tiedon saanti.  
- Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy, terveystieto saadaan hyvin kohdennettua, vahvistaa itsetuntoa.  
- Osallisuus, mielekästä toimintaa heidän arkeensa, oman terveyden tutkiskelu, mahdollisesti uuden 

harrastuksen löytyminen.  
- Vinkkejä esim. harrastamiseen, omasta terveydestä huolehtiminen.  
- Toivottavasti saavat tietoa itselleen terveellisestä ruokavaliosta tai löytävät itselleen mukavan tavan liikkua.  
- Kyllä uskon joitakin innostavan terveellisempään elämään. 
- Tieto lisääntyy ja motivaatio kasvaa oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sosiaaliset kontaktit 

lisääntyvät, saa vertaistukea. 
- Aktivointi, motivointi, taloudellinen tuki.  
- Erittäin hyvin, kun saadaan vain kohderyhmän tavoitettua.  
- Palvelu tulee asiakasta lähelle.  
- Mielestäni miehille suunnattu hanketyö on tavoittanut hyvin kohderyhmän ja palaute kohderyhmältä on ollut 

hyvää.  
- Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä tapahtumiin. Ihmisiä pitää patistella kädestä pitäen mukaan aluksi.  
- Mikäli he ovat yli 16-vuotiaita..  
- Hyötyy hyvin.  
- Melko paljon  

 

 

15. Pitäisikö hankkeen mielestäsi tarjota jotain muuta toimintaa, mitä? 
 

- Nuoremmille pojille myös.  
- Kyllä yleiset tapahtumat pitäisi olla myös naisille suunnattuja niin kuin mies ja vaimo tai nuoret miehet, 

mukaan pääsee myös naiset...  
- Ehkä ilta-aikaan olevaa tapahtumaa voisi miettiä.  
- Mielen hyvinvointia edistämään ja positiivista asennoitumista vanhenemiseen.  
- Tarjottavat koulutukset ovat hyviä, mutta niihin osallistuminen ei aina ole mahdollista. Voisivatko (tai ehkä 

ovatkin) luennot olla myös saatavilla netissä ja katsottavissa itselleen sopivana aikana.  
- Toiminnat voisi olla aina ilmaisia. Köyhyyttä ja vähävaraisuutta on ihan nokko.  
- Mielestäni toimintaa on tarpeeksi.  
- Mielestäni hanke tarjoaa hyvin monipuolista ja kattavaa toimintaa.  

 

 

16. Pitäisikö hankkeen mielestäsi luopua jostain toiminnasta, mistä/miksi? 
 

- (3) Ei tarvitse. 
- Kaikki toiminnot ovat varmasti hyviä ja monipuolisia 
- Hankkeessa pitääkin kokeilla erilaisia toimintoja ja menetelmiä. 
 

 

17. Miten kehittäisit hankkeen toimintaa? 
 

- Laadukkaita koulutuksia ammattilaisille / näkyvämpi markkinointi, esilläolo / kotisivujen kehittäminen (sisältö, 
ulkoasu) / enemmän toimintaa, tempauksia.  

- Tiedotusta paremmaksi. Kaikille oppilaitoksille kiertämään ja järjestämään tapahtumia, joissa kohderyhmälle 
asian tiimoilta mielekästä tekemistä. Houkuttimena joku pieni palkinto ym.  

- Työntekijät voisivat käydä tutustumassa yhteistyökumppaneidensa asiakkaisiin, jolloin miehillekin tulisi 
selvyys, mistä on kyse. Heiltä olisi myös tärkeää saada palautetta, jotta osattaisiin järjestää heille mieluista 
toimintaa.  

- Pohdittavaksi jää miten saadaan nuoret miehet aktivoitua runsaasti mukaan.  



- Lisää poikatoimintaa, joka tarvitsee tällä alueella tsemppiä.  
- Ottamalla mukaan uusia ikäryhmiä.  
- Enemmän ikääntyville asiatietoa terveydenhoitoon liittyvää.  
- Rohkeasti ihmisten pariin. Ei aina kutsua muita, vaan mennä itse spontaanisti.  
- Jatkaa vain samalla tavalla pilke silmäkulmassa.  
- Hyvällä mallilla.  

 
 

 

18. Muita terveisiä hankkeelle: 
 

- Kokemuskouluttajien tai muiden asiantuntijoiden hyödyntäminen kohderyhmille luennoimisessa, ryhmien 
vetämisessä, keskustelutilaisuuksissa.  

- Minusta mukaan mahtuisi lisää asiakkaita, mutta en tiedä, miten" houkutellaan". 
- Tärkeä ja hyvin johdettu hanke. Hanke on saanut hyvin jalansijaa alueella, johon toivon myös juurtuvan 

ainakin osan toiminnoista hankkeen päätyttyä.  
- Kiitos, kun on huomioitu miehet omana ryhmänä.  
- Olette kehittäneet ihan hyviä ja monipuolisia toimintoja.  
- Tämä on hyvä hanke! Toivottavasti tulee jatkoa! Ei liian suurta ja valtavaa, vaan ihmisten näköistä toimintaa.  
- Hyvin toimii hanke ja jatketaan samalla tavalla.  
- Tsemppiä. Teette arvokasta työtä.  
- Yhteistyöstä kiittäen:)  
- Ahkeraa toimintaa. 
- Hyvää jatkoa tytöille.  

 


