
 
 
Liikuntakyselyn loppuraportti 2023 
 
Maastoreitit, ladut, ulkokuntolaitteet, portaat pohjoispuolelle kaupunkia ja alueiden 
tasapuolinen kehittäminen olivat kärkitoiveet liikuntakyselyssä. 
 
 
Liikuntapalveluiden teettämään liikuntakyselyyn vastasi 783 henkilöä. Lisäksi lasten ja nuoren 
harrastuskyselyyn vastasi 221 henkilöä ja erityisliikunnan kyselyyn 68 henkilöä. Tällä kertaa 
toteutettiin myös seurakysely, johon saatiin 63 vastausta.  
 
Liikuntakyselyyn kuntalaisille vastaajien ikä vaihteli 18-65+ välillä. Suurin vastausprosentti 55 
%, oli ikäryhmässä 35-54 v. Vastaajia oli vähiten yli 65-vuotiaiden ryhmässä (6%) 
Naisia vastaajista oli 75% ja miehiä 25 % ja suurin osa on työssä käyviä 88 %. 
Kyselyssä kysyttiin asuinaluetta ja vastauksia saatiin kattavasti ympäri Raumaa mukaan lukien 
sivukyliä. 
 
Kyselyyn vastanneista 40 % harrastaa liikuntaa 3-4 päivänä viikossa, harvemmin kuin kerran 
viikossa liikkujia on vajaa 11 %. Omatoimisen säännöllisen liikunnan määrä on 77 % ja ohjatusti 
liikkui 41 %.  11 % ei liiku säännöllisesti ollenkaan. Kysymykseen missä määrin arkeesi sisältyy 
alla mainitun tyyppistä liikkumista tai liikunnallista aktiivisuutta vastattiin seuraavasti: 
arki- ja hyötyliikuntaa liikkumiseen sisältyi keskiarvoisesti 2,7/3:sta, kuntoliikuntaa 2,4/3:sta ja 
luontoliikuntaa 2,3/3:sta. 
 
Kysymykseen mitkä tekijät lisäisivät liikunnan harrastamistasi, kahdeksi suuremmaksi 
motivaattoriksi nousi mahdollisuus liikkua työajalla 1 h/vko ja liikuntapalveluiden edullisemmat 
hinnat 57 %. Myös liikuntaolosuhteiden kehittämistä toivottiin (46%). Noin 25 % kutakin toivottiin 
matalan kynnyksen liikkumisen tarjonnan lisäämistä, uusien haasteiden ja tapahtumien 
järjestämistä ja yhteisöllisyyttä. Tämä oli valikkokysymys, jossa oli nämä vaihtoehdot.  
 
Ulkoilu- ja kuntoreitit kokee merkitykselliseksi liikkumisen kannalta 78 %. Sen jälkeen tulevat 
kevyen liikenteen väylät 62 %. Lähiliikuntapaikat, sisäliikuntapaikat ja uimahalli koetaan tärkeiksi 
paikoiksi noin 43 % vastauksissa. Omaehtoisen liikkumisen näkökulmasta ollaan yleensä ottaen 
tyytyväisiä tarjolla oleviin liikuntapaikkoihin.  
 
Vastauksia vaille jäi kysymys, jossa kysyttiin tyytyväisyyttä liikuntapalveluiden 
ryhmäliikuntatunteihin. Syynä tähän on, että liikuntapalvelut järjestää liikuntaryhmiä vain 
ikäihmisille ja eritysliikuntaa. Ikäihmiset eivät vastanneet kyselyyn ja eritysliikunnalla oli oma 
kyselynsä. 
 
Liikuntapaikkojen ja liikkumisolosuhteiden saavutettavuuteen, esteettömyyteen, turvallisuuteen, 
monipuolisuuteen ja viihtyvyyteen ollaan pääosin tyytyväisiä. Mediaani 4/5:stä. 
Kyselyn mukaan eniten käytetyt lähiliikuntapaikat ovat Pyytjärven ja Lähdepellon kuntoradat ja 
luontoreitit. Vastauksissa mainittiin myös Uotilan ja Lapin kuntoradat, Äyhö, Pitkäjärvi ja Latumajan 
reitti. 
Vastauksista voi todeta, että vastaajien (783) lähiliikuntapaikoista suosituimpia ovat kuntoradat ja 
luontopolut. Käyttäjät ovat melko tyytyväisiä näihin paikkoihin (63%) Erittäin tyytymättömiä oli 2 % 
ja erittäin tyytyväisiä 18 %. 
 
Pääkirjaston liikuntavälinelainaamoa on käyttänyt 6 % vastaajista. Lainaamoon toivottiin 
maastopyörää (5), sähköpyörää (11), suplauta (5), retkiluistimet (4), suksia (10), lasketteluvälineet 
(4), padelmailat (11) lumikengät (16), frisbeevälineitä (6), liukulumisukset (4). Toivomuksena 



esitettiin sellaisiakin välineitä, joita jo lainaamossa on. Vastaajat eivät tienneet tarjonnasta, joka 
löytyy liikuntapalveluiden sivuilta. 
 
 
Parhaimmiksi tiedotuskanaviksi liikuntapalveluiden tiedottamiseen mainittiin liikuntapalveluiden 
nettisivut 65%, Rauma-lehti 46%, liikuntapalveluiden facebook 45 % ja liikuntapalveluiden 
instagram 34 %. 
 
Samat toiveet ja mielipiteet tulevaisuudessa kehitettävistä liikuntapaikoista toistuivat useaan 
otteeseen eri vastauksissa. 
Pääsääntöisesti toivottiin uusia luonto- ja maastoreittejä, joissa laavuja ja hyvät parkkipaikat ja 
opasteet. 
Liikuntapaikkojen kartoista esitettiin toivomuksia. 
Myös turvallinen ratsastusreitti nousi esiin. 
Hiihtoladut mainittiin moneen kertaan; toivottiin panostamista hiihtolatuihin ja aktiivisempaa hoitoa 
Pyytjärven ja Lapin hiihtoladuille, Rauman latuprofiilit koettiin liian haastaviksi ja toivottiin 
tasaisempia latuja. Toivottiin myös parempaa päivitystä latujen kunnosta. Latureiteille toivottiin 
hieman leveämpiä reittejä. 
Jokusessa vastauksessa harmiteltiin, ettei pääse talvella kävelemään kuntoradoilla, koska niissä 
on latu. 
 
Monessa toiveessa esitettiin kuntoportaita pohjoiselle puolelle kaupunkia; Pyytjärven maastoon tai 
Otanlahteen. Ulkokuntoilupaikkojen lisääminen eri alueille oli myös yksi esiin noussut aihe, niille 
toivottiin myös vapaita painoja.  
 
Tasapuolisuutta alueiden kehittämiseen mainittiin useampaan kertaan, Uotila ja Lappi varsinkin 
nousivat esiin. 
 
Saariston kehittäminen mainittiin useissa vastauksissa. Uimarantoja toivottiin kunnostettavan ja 
pidettävän kunnossa. Samoin toivottiin lisää avantouintipaikkoja. 
 
Huonot olosuhteet tenniksen pelaamiseen nousi esiin, toivottiin myös ulkokoripallokenttää. 
 
Liikuntapalveluiden toivottiin järjestävän ohjattuja jumppia ulkokuntosaleille, matalan kynnyksen 
luontoretkiä, hiihtotekniikkakursseja, jumppa- ja hölkkätempauksia ja enemmän matalan 
kynnyksen jumpparyhmiä ja tapahtumia, joissa tehdään liikuntapaikkoja tutuksi. 

 
 
Eritysryhmien kyselyyn vastasi 68 henkilöä, joiden ikäryhmät kattoivat lapsista ikäihmisiin. Jokin 
harrastus oli 80 %:lla ja ilman harrastusta oli 20 %. 
Harrastuksiksi mainittiin muun muassa vesijumppa, kävely, jääkiekko, jumppa, tuolijumppa, 
pyöräily, jooga, kuntosali ja sähly. 
 
Tarjolla oleviin liikuntamahdollisuuksiin on tyytyväisiä 69 % ja 31 5% on tyytymättömiä. 
Tyytymättömyyden syiksi mainittiin se, että mahdollisuuksia ei ole tai valikoima on suppea.  
 
Valikosta suosituimmiksi toiveiksi nousi vesijumppa, ulkoiluretket ja ohjattu matalan kynnyksen 
kuntosaliharjoittelu. Pelikerhot ja tuolijumpat tulivat seuraavana. 
 
Liikuntapaikkojen esteettömyyteen on tyytyväisiä 86 % vastaajista. 
 
Valikosta mieluisimmiksi ja tärkeimmiksi liikuntapaikoiksi nousee kävely- ja pyörätiet, uimahalli, 
ulkoilureitit ja sisäliikuntasalit. Parhaimmiksi tiedotuskanaviksi mainittiin Rauma-lehti 65 %, 
kaupungin nettisivut 50 %, liikuntapalveluiden facebook 25 % ja sähköposti ja paperiposti kotiin 
noin 20%. 



 
 
 
 
Seurakyselyyn saatiin 63 vastaus, joista 49 % edusti palloilulajeja, 29 % kamppailulajeja ja 11 % 
jääurheilua. Vastaajaseurojen jäsenmäärät ovat yli 100 jäsentä 41 %, 50-100 15 %, 20-50 26 % ja 
alle 20 jäsentä 18 %. 
 
Viimeisen kahden vuoden aikana jäsenten määrä seurassa on kasvanut 42 %:ssa seuroista, 
pysynyt samana 31 %:ssa ja vähentynyt 27 %:ssa. Negatiivinen muutos jäsenmäärässä on 
johtunut suurimmaksi osaksi koronasta. Johonkin lajiin korona toi jäseniä lisää. Lisääntyneeseen 
jäsenmäärään löytyy syitä myös lajin kiinnostavuudesta ja hyvin tehdystä työstä ja markkinoinnista. 
 
Kyselyssä kysyttiin seurojen tyytyväisyyttä toimintaolosuhteisiin. Tyytyväisyysaste on 3,7/6:sta. 
Tyytyväisimpiä oltiin liikuntapaikkojen saavutettavuuteen (4,2) ja vähiten tyytyväisiä 
käyttökustannuksiin (3,2) ja kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseen (3,3). 
 
Tyytyväisyys yhteistyöhän liikuntapalveluiden kanssa on melko hyvää 38 %, erittäin hyvää 43 %. 
Kehitysideoita yhteistyön parantamiseksi ei löytynyt mitään yhtä isoa agendaa, tuli yksittäisiä 

toiveita, joista esimerkkinä: hyvä jos kaupunki voisi olla mukana tukemassa tapahtumia 
loma-aikoina lapsille jatkossakin, oheisharjoittelutiloja paremmaksi.  
Salimaksujen hinnat mainittiin koviksi parissa vastauksessa.  
 
Vapaassa sanassa tuli esiin samat asiat kuin kehittämistoiveissa. Kiitoksiakin tuli. 

 
 
Lasten ja nuorten liikuntakyselyyn tuli vastauksia 221 kpl. Vastaajien ikähaarukka oli alle 7 –

vuotiaista yli 17 –vuotiaisiin. Kyselyllä haluttiin selvittää harrastustottumuksia sekä harrastustoiveita 

tulevaa Harrastamisen Suomen mallia varten. 

Vastaajista 83% ilmoitti harrastavansa jotain harrastusta säännöllisesti. Suurin osa harrasti 1-2 

kertaa viikossa. 13% ilmoitti harrastavansa harvemmin kuin kerran viikossa. Halusimme selvittää, 

kuinka moni olisi halukas harrastamaan jotain maksutonta toimintaa koulupäivän yhteydessä 

(ennen koulupäivän alkua tai heti sen jälkeen). Vastaajista 41% ilmoitti haluavansa harrastaa 

koulupäivän yhteydessä ja 36% ilmoitti, että eivät osaa sanoa osallistuisivatko. Olemme 

kehittämässä koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastustoimintaa ja halusimme selvittää 

toivotuimpia lajeja ja kerhoja. Suosituimpia harrastuksia on yleinen liikuntakerho, jossa kokeillaan 

eri lajeja, parkour, uinti, keilailu, musiikki, käsityö ja näytteleminen. Lisäksi toivottiin muun muassa 

erilaisia palloilukerhoja, ratsastusta, cheerleadingiä, kuntosaliohjausta ja kokkikerhoa. 

Kysyimme myös, mitä kautta perheet toivoisivat saavansa tietoa harrastusmahdollisuuksista. 

Suosituin viestintäkanava oli Wilma ja sosiaalinen media. Nuoret ilmoittivat myös Nuorisopassin 

hyväksi viestintäkanavaksi. Osa koki kaupungin nettisivut parhaaksi kanavaksi. 

 

Vapaassa kentässä sai ehdottaa ideoita muun muassa lasten ja nuorten ulkoliikuntapaikkojen 

kehittämiseen. Vastauksissa nousi esille seuraavia toiveita: vesipuisto, kiipeilypuisto, uusia 

frisbeegolfratoja, parkourrata, uusia pyöräilyreittejä sekä uusi tekojäärata. Vastauksissa toivottiin 

myös lisää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, jotka eivät tähtäisi kilpailutoimintaan. 

 


