
 

 

 

Nuorten Liik-Kiss -hankkeen kysely 3.5.18 
(Hanke on suunnattu 16 - 29 –vuotiaille Nuorille ja nuorille aikuisille, keskittyy vapaa-ajan 

liikunnan edistämiseen.) 

Vastauslomakkeita palautettiin yhteensä: 9kpl 

Mikä olisi hankkeelle sopiva nimi? (vastatkaa koko ryhmän osalta. Muita ehdotuksia voi 

jättää useampia!) 

1. Nokia Liikkeelle (9 ääntä) 

2. Nuorten Liik-Kiss (2 ääntä) 

3. Liikunnan liekki (1 ääni) 

4. Kinttua toisen eteen (1 ääni) 

Uudet ehdotukset (3.5.) 
5. Palaa liikunnan pariin 

6. paranna olosi 

7. Aloita nyt 

8. Liikunta arkeen 

Millaista vapaa-ajan harrastustoimintaa haluaisit Nokialle? 
- kuntosali 

- Frisbeegolf (mahd. jota ei hyödynnetä) 

- kamppailulajit 

- enemmän vapaata toimintaa esim. menkalaan varataan vuoro jolloin voi mennä 

pelaamaan itse esim. kavereiden kanssa 

- futis 

- tankotanssi 

- hot yoga 

- monipuoliset kerhot joissa erilaisia lajikokeiluita ilman sitoutumista. eli voisi katsoa 

vaan netistä mitä milloinkin on ja sitten päättää osallistumisesta 

- roolipelit 

- suojelus?? 

- snooker sali 

- lentopallo 

Millaisia lajikokeiluita toivoisit hankkeen osalta?  
- kamppailulajit (taekwondo, jujutsu, karate ym.) (2 ääntä) 

- frisbeegolf (2 ääntä) 

- lentopallo (2 ääntä) 

- sulkapallo (2 ääntä) 

- tennis (2 ääntä) 

- suppailu 



 

 

- suunnistus 

- golf 

- geokätköily 

- uinti 

- koulun salit olisi varattu klo 15-16 oppilaiden vapaaseen käyttöön kerran tai kaksi 

viikossa. oppilaat saisivat keskenään olla sielä ja tehdä mitä haluaa. tai sitten olisi 

lajit sovittu etukäteen esim. tiistaisin säbää/pallopelejä ja torstaisin jotain muuta kuin 

pallopelejä. 

- sähly 

- ei välttämättä mitään erikoista, vaan monipuolisesti 

- extreme urheilu 

- enduro 

- moottoriurheilu 

Missä hankkeen toiminnoista tulisi tiedottaa jotta se tavoittaisi nuoret?  
- informointi kotiin, postina kotiin (4 ääntä) 

- some (3 ääntä) 

- instagram (3 ääntä) 

- koulujen ilmoitustaulu (3 ääntä) 

- koulut (2 ääntä) 

- nuorisotilat 

- wilma 

- sähköposti 

- kuulutuksia koululla 

- Liikunnalle tai vapaa-ajalle kokonaan omat nettisivut esim. liikunokia.fi 

- Nokian uutiset 

 

  



 

 

Terveysliikuntakoordinaattorin kommentti:  
Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille nuorille! Ideoita hankkeen toteutukseen saimme 

vaikuttajafoorumissa tehdyn kyselyn pohjalta hyvin. Sama kysely tullaan lähettämään vielä 

lukiolle, Nokian Tredulle sekä Aapo-ohjauksen ja etsivän nuorisotyön parissa olevilla 

nuorille vastattavaksi. Kyselyiden pohjalta hanketta suunnitellaan yhteistyössä paikallisten 

seurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kesä-elokuussa 2018 ja hankkeen 

puitteissa järjestettävä harrastustoiminta on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2018. 

Lajikokeiluita tullaan järjestämään erilaisten tapahtumien ja oppilaitosvierailujen 

yhteydessä sekä myös nuorisotilojen toimintaan liitettynä. Mikäli haluat jälkikäteen vielä 

vaikuttaa jotenkin hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, ota yhteyttä minuun. Seuraa 

hankkeen etenemistä liikuntapalveluiden instragram tililtä: @nokianliikuntapalvelut, 

#NuortenLiikkiss ja kerro toiminnasta myös kavereillesi! 

Aurinkoista kesää toivottaen  
Terveysliikuntakoordinaattori 

Katri Manninen 

katri.manninen@nokiankaupunki.fi 

p. 044 4860 917 

Vapaa-aikapalvelut 

Välikatu 24, 37100 Nokia 
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