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Pirkanmaalla
Kausi I (2017): toukokuu – lokakuu 2017
Mukana maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastauksia seuraavista luonnonhoitotapahtumista: Pispala
(10.5.), Lempäälä (10.6.), Siitama (26.7.), Ala-Mikkola (17.8.) ja Raikku (23.9.) sekä erikseen (osin eri
kysymykset) infotilaisuuksista TAKK:ssa (11.8.). Kyselyyn vastanneita yhteensä 46 (Pispala 7 kpl, Lempäälä 6 kpl,
Siitama 8 kpl, Ala-Mikkola 18 kpl ja Raikku 7 kpl).

Taustamuuttujat
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Ikäjakauma
Luonnonhoitotapahtumissa kyselyyn vastanneiden ikäjakauma oli neljässä tapahtumassa alla kuvatun mukainen
(yhdessä tapahtumassa ikätieto oli jäänyt täyttämättä kaikilta vastanneilta). Ikätieto oli tosin näissäkin neljässä
tapahtumassa jäänyt täyttämättä varsin suurelta osalta vastaajista (kaikkiaan ikä oli tiedossa 46 vastaajasta 26
osalta).
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Sukupuolijakauma
Luonnonhoitotapahtumien osalta kyselyyn vastaajista 23 oli miehiä, 9 naisia ja 14 ei ollut vastannut sukupuolta
koskevaan kysymykseen.
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Taustakysymykset
Taustakysymyksinä tiedusteltiin, viettikö vastaaja kotimaassaan paljon/vähän aikaa luonnossa sekä asuiko hän
kaupungissa vai maalla.

Luonnossa vietetty aika kotimaassa
Vastaajista 34 (72%) vastasi viettäneensä paljon aikaa luonnossa, 9 (19 %) silloin tällöin, 3 (7%) en ja 2 (2%) ei
ollut vastannut kysymykseen. Edellä mainituissa luvuissa on mukana yksi, joka vastasi sekä kyllä/paljon että silloin
tällöin.

Vietitkö paljon aikaa luonnossa
kotimaassasi?

Vietitkö paljon aikaa
luonnossa kotimaassasi?

40
30

Kyllä/paljon

7 2%%
19 %

20
10

Silloin tällöin
En

72 %

Ei vastausta

0
Kyllä/paljon Silloin tällöin

En

Ei vastausta

Kolu – Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla | 5.2.2018

Asumispaikka kotimaassa
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Vastaajista 36 (72%) oli asunut kaupungissa, 13 (26%) maalla, 1 (2%) ei vastannut kysymykseen. Edellä
mainituissa luvuissa on mukana neljä vastaajaa, jotka valitsivat sekä vaihtoehdon kaupungissa että maalla.

Asuitko kaupungissa vai
maalla?
40
30

26 %

2%

Kaavion otsikko
Kaupungissa

20

72 %

10

Maalla
Ei vastausta

0
Kaupungissa

Maalla

Ei vastausta

Luonnonhoitotapahtumaan liittyvät kysymykset ja toiveet
jatkosta/kehittämisestä jne.
Tyytyväisyys
Luonnonhoitotapahtumien osallistujista kyselyyn vastanneista 34 eli 87 % kertoi olleensa tyytyväisiä tapahtumaan,
kaksi eli 5 % vastasi ehkä ja kolmen (eli 8 %) osalta vastaus oli tyhjä. Tiedusteltaessa halukkuutta osallistua
uudelleen 38 henkilöä eli 83% vastasi kyllä, ehkä-vastauksia oli 6 kpl (13 %) ja tyhjäksi kohdan oli jättänyt kaksi
vastaajaa (4 %).
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Uudelleenosallistumishalukkuus
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Oheistoiminta
Luonnonhoitotapahtumiin osallistuneilta tiedusteltiin myös toiveita tapahtumiin liittyvästä oheistoiminnasta.
Eniten kannatusta annetuista vaihtoehdoista (kalastus, sauna, uinti, makkaranpaisto, ruoanlaitto) sai uinti, jota
toivoi 25 vastaajaa. Muiden vaihtoehtojen osalta kalastusta toivoi 16, makkaranpaistoa 16, ruoanlaittoa 15 ja
saunaa 12 vastaajaa. Lisäksi vapaamuotoisissa kommenteissa yksi vastaaja toivoi laulua ja tanssia.
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TAKK infotilaisuudet
Sukupuolijakauma
TAKK:n infotilaisuuksissa vastauksia oli 29 henkilöltä (14 naista, 8 miestä, 7 sukupuoli ei tiedossa).

Sukupuolijakauma TAKK
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Ikäjakauma
Ikäjakauma infotilaisuuksissa oli alla kuvatun kaltainen:
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Tyytyväisyys
Tyytyväisiä tilaisuuteen ilmoitti olleensa 24 vastaajaa eli 83 %. Yksi (3 %) oli melko tyytyväinen ja neljä (14 %) ei
vastannut kysymykseen.
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83 %
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Uusi tieto
Uutta tietoa Suomen luonnosta vastasi saaneensa paljon 15 henkilöä ja vähän 14 henkilöä. Klo 09-11
infotilaisuudessa paljon tietoa vastasi saaneensa 9 henkilöä ja vähän 10 henkilöä kun taas klo 12-14 infotilaisuudessa
paljon 6 henkilöä ja vähän 4 henkilöä.
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Paljon
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Ymmärtäminen
Infotilaisuuksien palautteisiin vastanneista10 (35 %)vastasi ymmärtäneensä kuulemansa hyvin, 18 (62 %) melko
hyvin ja 1 (3 %) ei ymmärtänyt. Klo 09-11 tilaisuudessa 3 ymmärsi hyvin, 15 melko hyvin ja 1 ei ymmärtänyt kun
taas klo 12-14 tilaisuudessa 7 ymmärsi hyvin ja 3 melko hyvin.
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Vapaat kommentit (järjestämättä / luokittelematta…)
Luonnonhoitotapahtumat:
Vapaamuotoiset toiveet (pääosin vastauksena kysymykseen ”Haluaisitko oppia jotain suomalaisesta
luonnosta?”)
Kaikkea, enemmän x 12
”I think everything it's important to me and t the others.” / Vapaa käännös: Minä luulen, että
kaikki on tärkeää minulle ja muille.
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Jokamiehenoikeudet
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Joitain uusia asioita luonnosta ja että on kylmä talvella
”The responsibility of land owners against the nature safety”. Vapaa käännös/tulkinta:
Maanomistajien vastuu vastaan luonnon turvallisuus/suojelu
”I would like to know further the goals of the natural projects & other and influence (<-?) it as
launched.” / Vapaa käännös: Haluaisin tietää lisää luontoprojektien & muiden tavoitteista ja
vaikuttaa siihen/niihin käynistettäessä / kun niitä käynnistetään.
Kalastus
Miten kerätä marjoja
Haluaisin tavata eläimiä
Eläinten suojelusta ja suojelualueista Suomessa
Puutyypeistä Suomessa
En x 2

“No, nothing to get more.”
“I have been in nature every weekend and learning independently. I can manage myself.” /
Vapaa käännös: Olen ollut luonnossa joka viikonloppu ja oppinut itsenäisesti. Pärjään itsekseni

Vapaamuotoiset kommentit:
"It's really nice. I love this and hopefully we can do it again. Thanks everyone." / Vapaa käännös: Todella
mukavaa. Rakastan sitä. Toivottavasti voimme tehdä tämän uudelleen. Kiitos kaikille.
Kiitos
Kiitos tästä päivästä. Oli mukavaa olla täällä.
“I had a great day picking up those unwanted plants. I hope it happens again. Thanks 😊.” / Vapaa käännös: Minulla oli
upea päivä haitallisia kasveja poimiessa. Toivon, että se toteutuu uudelleen. Kiitos!
”Nice that i am here and enjoy the time. I like it. Kiitos.” / Vapaa käännös: Mukavaa, että olen täällä ja nautin ajasta.
Pidän siitä. Kiitos.
Oli kiva päivä ja sanon kiitos kaikille.
Kiva tapahtuma. Tykkäsin.
”It’s good for me and today I file comfortebile with them and I like them it’s missed become fresh and things.” (<tulkinta) / Vapaa käännös: Se on hyvä minulle ja tänään tunnen oloni mukavaksi niiden kanssa ja pidän niistä. Olen
kaivannut tulla raitista ja asioita (…?)
On hyvä olla täällä, minusta tuntuu hyvältä
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Oli mukavaa. Minä todella nautin. Kiitos paljon.
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”I thing all of good for us i want attend for this kind of extra activities.” / Vapaa käännös: Minusta kaikki oli hyvin
meille. Haluaisin osallistua tällaisiin extra-aktiviteetteihin.
Tosi mukava tänään, kiitos.
Minä tykkään tulla luontoon. Haluaisin tulla uudelleen.
"Olin jo tyytyväinen tästä päivänä, mutta ei ole riita taukoa"
Tänään on tosi mukava ja ihan hyvin, koska mä opin paljon sanoja ja teen töitä ja tutustua enemmän ihmisiä ja mä
tykkään siitä tosi paljon.
Tänään on hyvä päivä. Kiitos Mari.
Kiitos paljon
Minun oli kiinnostunut siellä. Tosi ystävällinen oli vanha nainen kylän talossa.
Kiitos ole Mari
Meillä oli hauska päivä. Minä tykkäsin. Suomalaista on erilainen.
Se oli mielenkiintoista. Olin tyytyväinen teidän kanssa. Onnea.

Kaunista luonnosta!
“It is pleasure to do some activities together in nature. This kind of activities are more important than sitting in the
classroom. Moreover I would prefer day hikings and as well as camping in some national parks and learn about nature
more closer.” / Vapaa käännös: On nautinto tehdä asioita yhdessä luonnossa. Tällaiset aktiviteetit ovat tärkeämpiä kuin
istuminen luokkahuoneessa. Lisäksi suosisin päivän vaelluksia ja retkeilyä kansallispuistoissa ja oppimista luonnosta
lähemmin.
I had a great day with the nature.
Mä haluan ja mä voin. Teen mitä vaan, koska mä oon sosiaalinen ihmisten kanssa.
I want some more extra activities together with Finnish people because it will help me to learn some more things from
Finns and Finnish language an culture.” / Vapaa käännös: Haluaisin lisää extra-aktiviteetteja suomalaisten ihmisten
kanssa, koska se auttaa minua oppimaan lisää asioita suomalaisista ja suomen kielestä ja kulttuurista.

TAKK:
Mitä haluaisit oppia suomalaisesta luonnosta?
Enemmän, kaikkea x 6
Tietoa Suomen luonnosta paljon x 3
Kasvisten viljely
Miten kasvattaa vihanneksia, miten elävät eläimet
Marjojen kerääminen, heinän leikkaaminen
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Lintua, riistaeläimiä, kukkia, sieniä
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(3 x) Myrkylliset lajit + myrkylliset sienet ja marjat
-

marjat ja sienet (mitä voi syödä, mikä on hyvä ja huono)

Miten suomalaiset suojelevat luontoa
Mikä on kielletty, mikä sallittu, mikä hyvä
Etsiä eläimiä
Eri eläimet luonnossa
Puhdas ilma

Mitä muuta haluaisit sanoa?
Ei muuta x 10
Kiitos paljon ja onnea :). / Kiitos.

Tosi hyvä, mukava.
Kaikki oli hyvin, mutta haluan tietää paljon Suomen luonnosta
Haluaisin kysyä, jos me tarvitaan henkilökortti, jos joku haluaa olla jäsen?
Luonnon suojelu on todella tärkeä jokaiselle ihmiselle
”Haluan sanoa olen tykkään aarnimetsän retkellä”
Minä haluan tietoa Suomen luonnosta paljon
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Olen kiinnostunut tutustumaan toisiin ihmisiin
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