
Kangaslammilla kesällä 2018 tehdyn asukaskyselyn jatkoanalysoinnin 

tulosyhteenveto 

Alle on koottu muutamia tärkeimpiä tuloksia kyselystä. 

Mistä saadaan tietoa Kangaslammin asioista? 

Tietoa saadaan joko sanomalehdestä (N=124) tai naapurilta (N=75). Sanomalehti on ylivoimaisesti suosituin 

tiedonsaantilähde niin vapaa-ajan asukkailla kuin vakituisilla asukkailla. Asukkaat saavat tietoa keskimäärin 

kahdesta eri lähteestä eli toisin sanoen sanomalehden tai naapurin lisäksi myös jostain toisesta 

tietolähteestä. Tyypillisin vastaaja on kirkonkylän seudulla vakituisesti asuva henkilö, joka saa tietoa 

vähintään kahdesta lähteestä. 

Tutkimuksen mukaan kylien ja kaupungin verkkosivuilta saatiin tietoa vähiten. Tämä korostuu erityisesti 

vapaa-ajan asukkaiden kohdalla. Asumismuodolla voidaan selittää tilastollisesti merkitsevässä valossa sitä, 

että vakituinen asukas hakee tietoa verkkosivuilta vapaa-ajan asukasta todennäköisemmin, vaikka 

korrelaatio ei olekaan kovin merkittävä. Jatkossa vastaavassa tutkimuksessa olisi ehkä viisasta pitää yhtenä 

vaihtoehtona myös sosiaalisen median eri kanavia. 

Tärkein huomio on, ettei sivustoa seurata kovin aktiivisesti, koska vain 38 vastaajaa 188 vastaajasta seuraa 

Varkaus.fi -sivustoa (21% seuraa Varkaus.fi -sivustoa). Varkaus.fi -sivustoa seuraavat aktiivisemmin vapaa-

ajan asukkaat. Tässä havainnossa tilastollinen merkitsevyys ja korrelaatio seuraamisen ja asumismuodon 

välillä ovat yksiä tämän tutkimuksen merkittävimpiä. 

Mitä Palveluja kaivataan? 

Suurin osa vastaajista kaipaa vähintään yhtä puuttuvaa palvelua. Yleisimmin kaivattava palvelu on 

terveyspalvelu (N=66) ja toiseksi eniten kaivataan ravintolaa (N=51) ja kolmanneksi eniten kyytipalveluja 

(N=42). Miehet kaipaavat naisia enemmän terveyspalveluja. Naiset taas kaipaavat miehiä enemmän 

hyvinvointipalveluja, mikä voidaan vahvistaa myös tilastollisesti. Kyydintarve korreloi hyvinvointipalveluita 

kaipaavien kanssa, eli hyvinvointipalveluja kaipaavat henkilöt kaipaavat myös kyytiä. 

Terveyspalvelujen kaipaamisen ja harrastusten kaipaamisen välillä vallitsee negatiivinen korrelaatio, eli 

harrastuksia kaipaavat eivät kaipaa terveyspalveluja ja sama toisin päin. 

Jääkö asioita hoitamatta ja harrastuksissa käymättä? 

Tähän tutkimuskysymykseen ei löytynyt aineistosta ainuttakaan tilastollisesti merkitsevää vastausta. 

Voidaan kuitenkin huomata, että suurimmalla osalla ei jää asioita hoitamatta, mutta jos jää, niin se 

tapahtuu todennäköisimmin kirkonkylän seudulla. 

Mikäli asukkaalla ei ole omaa autoa niin suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten asioita jää hoitamatta 

Kirkonkylän seudulla. 

Jatkotoimenpiteet 

Kyselyn tuloksia tarkastellaan kesän ja ensi syksyn aikana pidettävissä keskustelutilaisuuksissa ja 

kumppanuuspöydissä. 


