
Perusraportti

Outokummun kaupunki haluaa kuulla mielipiteesi Outokummusta.
Mitä hyvää ja mitä parannettavaa kotikaupungissamme on.
Jokaisen mielipide on tärkeä!

Vastaathan viimeistään 16.1.2022.
Vastaajien kokonaismäärä: 104

1. Mitä hyvää Outokummussa on?

Vastaajien määrä: 99

Vastaukset

ei mitään

Jäähalli ja frisbeegolf rta

Ilmainen koulukyyditys ja kouluruoka

Uimahalli, kirjasto, harrastukset

Jää halli

Frisbeegolf rata

Hyvät harrastusmahdollisuudet, kirjasto ja toimiva keskusta

Kaikkivon lähellä

Oma rauha

Täällä on hyvä terveysasema.

Koulu on hieno ja hyvä laatuinen

Ei mitään

Ei mitään aivan perseestä kaikki

Hyvät harrastus mahdollisuudet, monipuoliset. Hyvät palvelut. Mukavan kokoinen asuinpaikka, paras!

Rauhallisuus.

Frisbeegolfrata

En näe outokummussa mittää hyvveetä.

Paljon harrastus mahdollisuuksia.

Hyvää on elokuvateatteri ja skeittiramppi ja lasten kalapaikka. Ja kaivoksen leikkipuisto.

Hyvä kaupunki

Harrastus mahdollisuudet

Ruoka, kouluun meno ja sen käynti on helppoa, mahdollisuudet eri toimintoihin (jos ei olisi korona aika)

Hyvä koulu

Ei mitään

Turvallinen, ihmisenkokoinen paikkakunta. Hyvät koulut ja jatko-opintomahdollisuudet. Helppo ja nopea asioida, suhteita voi käyttää hyväksi. Monipuoliset ja edulliset harrastusmahdollisuudet.
Kaivosmiljöö ja hieno pääkatu. Halvat asunnot. Upea luonto lähellä!

Koulu on ihan hyvä.

Tokmanni

Mopokerho.

Kaikki on lähellä

persoonallisuutta ja ylpeyttä kaivos historiasta ja sitä tuodaan hyvin esille keskustassa:)

Frisbeegolf rata

Outokummussa hyvää on Nuorisotalo

Pieni kylä ja hyvät varaosa liikkeet

kiva viihtyisä pikku kaupunki. Kaikki tarvittava löytyy ja remontoitu urheilutalo on hyvä sekä latujen ja ulkojäiden kunto myös

Luonnosta pidetään huolta

1. Outokummun urheilutalon tarjoamat palvelut 3. Pieni paikkakunta eli reitit kaikkialle on helppoa osata

Hyviä pitserioita, Uimahalli on ok



Vastaukset

Että se on pieni

uimahalli,kaverit ja kirjasto.

- Lasten harrastus vaihtoehdot. - Varhaiskasvatus. - Kirjasto - Uimahalli ja jäähalli.

Tokmanni

hyvä koulu

Siellä on rauhallista

Outokummun vanha kaivos,uimahalli ja luistelu mahdollisuus.

On sopivan kokoinen, ei liian suuri kaupunki eikä liikaa porukkaa. Täällä on mukavia ihmisiä. Rauhallista asua ja luonto lähellä.

Hyvää ruokaa, välituntikiikut, kaupat, kirjasto, uimahalli, oma koti ja perhe.

Leikkipuistot

Monipuoliset urheilumahdollisuudet

Koulu on ilmaista

Hyvät kävelytiet

Uimahalli, Varaosa , kyykerinkenttä, jäähalli, matoska. Vanhakaivos ja frisbeegolf-rata.

Jäähalli ja koulu.

Koti ja koulu

Jäähalli

Perhe,kaverit,oppiminen,koulu ja koti

Paljon asioita mitä tehdä

Hyvä koulu,

Melkein kaikki

Hyvä koulu ja hyvät resurssit koululla, tarjotaan pienille koululaisille aamu- ja iltapäiväkerho, harrastusmahdollisuudet hyvät ja harrastaminen kohtuuhintaista (varsinkin alakouluikäisille). Luonto lähellä.

En tiedä

Kouluissa pienet luokkakoot ja hyvät sekä osaavat opettajat

Ei mitää

Keskustassa kaikki kaupat on lähellä.

-hyvät luistelumahdollisuudet (jäähalli & ulkojäät) -laaja harrastus- ja kerhotoiminta -turvallinen paikka -uimahalli -lentopallokentät

Palvelut (esim. uimahalli, kaupat) lähellä, luonto lähellä

Kaikki

Siinä on jotain vanhaa jäljellä.

Hyvä koulu ja urheilumahdollisuudet

Outokummussa on turvallista

Pieni kylä ja hyvät varaosa liikkeet

Jäähalli

Uimahalli, urheilumahdolisuus ja kirjasto

Palvelut nuorille on karsittumelkein nolla-tasolle

En oikeesti osaa sanoa :D et se on landel ja tääl on helppo päästä kaikkialle kaupunkii

Tunnelma

Täällä on hyvä uimahalli, skeittiramppi ja elokuvateatteri, uimarannat + hyppytorni sekä leikkipuistoja. Rauhallinen paikka asua.

Ei ole mitään

saa koulu tarvikkeet ilmaiseksi ja kouluruuan

Turvallista

on koulu ja on parturi ja on ruokakauppa

On paljon ystäviä. On hyvä opetus. On iso koulu. On hyvä kirjasto. On paljon kirjoja. On paljon harrastuksia ja kerhoja.

kaupat ja koulu ja harrastukset

harjoitukset

jäähalli



Vastaukset

Koti,kaverit ja perhe

se että outokumpu on pieni kaupunki

Ystävälliset ihmiset ja paljon tekemistä.

outokummussa on paljon harrastuksia

kaikki on pienen matkan päässä

tosi hyvä

Outokummussa on hyvä koulu ja pidän siitä että Outokumpu on pieni.

koska outokumpu on pieni kaupunki nii sinne ei voi helposti eksyä

Se on pieni kaupunki niin sinne ei voi eksyä

kaiki on lähellä ja kaikki on ystävllisia

koulu urheilu

Koti

Hyvä kirjasto, hieno uimahalli, skeittiramppi, hiihtoladut, särkiselän uimarannat, mustan ja valkeisen kalastuspaikat luontopolkuineen, elokuvateatteri, kulma kahvila. Outokumpu on rauhallinen paikka
asua ja elää.

Vanha kaivos, uimahalli, hiihtoladut

Hyvä koulurakennus. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Keskustan uudet väriä vaihtavat katuvalot. Paljon leikkipuistoja.



 

2. Mitä haluaisit muuttaa Outokummussa?

Vastaajien määrä: 98

Vastaukset

kaiken

nuorille enempi tekemistä ja uusi frisbeegolfrata

Lidl kauppa

Hoplop

Isomman jäähallin

Lisää harraste mahdollisuuksia. ESIM!! Tytöille jäkisjoukkue Koripallo ja pesäpallo harraste nahdollisuus

Isompi lukio ja enemmän ajanviettopaikkoja nuorille

Ihmiset.. en kaikkia mutta jotkut (tiedän että se ei oo mahollista mutta kuitenkin)

Erä/retkeily kauppa olisi kiva

Entä opetus tulisi

Enemmän vapaa aika tiloja nuorille.

Enemmän harrasteita

Kaiken

Nuokkarin aukioloajat

Palveluita toki voi lisätä..

Haluaisin enemmän tekemistä nuorille.

Isompi skeittiramppi

Outokumpu tarjoaisi nuorille enemmän kesätyö mahdollisuuksia ja muita tapahtumia.

Että Outokummussa olisi Musti ja Mirri

Että Outokummussa olisi Musti ja Mirri

Koulutuksen laatua paremmaksi.

Haluaisin karkkikaupan.

Tänne voisi tulla sisäskeittihalli skeittaajille ja scuuttaajille

Toinen frisbeegolf rata

Turvallisuuden, on hieman pelottavaa kulkea hämärässä sillä ei ikinä tiedä keitä ihmisiä tulee vastaan

Nuorisoa

Eeässän hinta

Nuorisotila auki myös viikonloppuisin. Virallinen mopoilualue. Koirapuisto. Enemmän nuoriso- ja musiikkitapahtumia.

Enemmän liikuntaharrastus mahdollisuuksia.

Rumat talot purettaisiin

Isompi skeittiramppi. Moposuora.

kesällä ois kiva että keskustassa oliss jäätelökioski.

Outokummun jäävuorot myöhemmin että kerkiiä vuorolle koska melkein heti koulun jälkeen niin ei kerkeä vuoroille

En mitään oikeastaan

Joitain opettajia

Jos olisi joku esim abc tai joku vastaava 24h auki tai vähän pidemmät aukioloajat

Rakennukset ja skeitti parkki on huonossa kunnossa haluaisin että niitä remontoitaisiin.

1. Huume asioiden vakavemmin ottaminen 2. Lisää aktiviteetteja, esim. Kauppakeskus, jungle juice bar, sisätiloja missä nuoret voisivat viettää aikaa vapaa-ajallaan jne. 3. Outokummun koulun asiat:
koululaisten pitäisi saada käyttää hattuja/huppuja koulun sisätiloissa, sillä niiden avulla he pystyvät ilmaisemaan itseään paremmin, pakkasrajana pitäisi pitää -15°C ja tässä perustelut: a) kaikki eivät
pukeudu kouluun kunnon toppavarustein, jonka seurauksena ulos todella jäätyy -20°C pakkasessa, b) varsinkin nuoret viettävät ulkovälitunnit mahdollisimman lähellä ovea isossa kasassa, jossa
korona tarttuu paljon todennäköisemmin kuin sisätiloissa. c) enemmän välitunti tekemistä nuorille, esim. Mahdollisuus liikunnan harrastamiseen liikuntasalissa esim vuoronvaraus tekniikalla tai vaikka
mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun myös välitunneilla jne. 4.Maskipakko kauppoihin ja maskeja joka kaupan ovelle. 5. Työttömien tilanteeseen kunnolla puuttuminen tarjoamalla heille esim. enemmän
työneuvojan tukea jne.

Parempia leikkipuistoja Ulkojään pitää säilyttää

Enemmän harrastusmahdollisuuksia, koulussa puututtaisiin asioihin.

En tiedä



Vastaukset

vapaita aikoja urheilutalolle joissa voisi pelata esim lentopalloa/sulkapalloa 7-9lk

En tiedä

En mitään

Olisi kiva jos kummussa olisi ilmainen eläinpuisto ja ratsastuspaikka, sekä huvipuisto.

Voisi tulla Alepa, ei muuta.

En mitään

Matovaaran taka jalkopallokentän nurmikkoa paremmaksi

En mitään

3-4 luokkalaisten pihalle enemmän tekemistä tai kiipeilytelineitä

Olis kiva jos nuopparilla olis isommat tilat. Kiva kun sielä on mukavat valvojat.

Jäähalliin joustokaukalo.

Kadut

Että olisi enemmän jäävuoroja ookoo Junior joukkueella u 13 aa

Tiet

Pitäs olla enemmän lämpimiä/sisällä olo paikkoja jos nuoriso liikkuu kylillä.

Kuntosali avoinna myös nuoremmille.

Pidemmät hiihtoladut ja hiihtoseura

Nuorisolle 7-9 -luokkalaisille enemmän turvallista ja mukavaa tekemistä, jossa aikuisia läsnä ehkäisemässä päihteiden käyttöä ja nuorten jäämistä yksin. Alakouluikäisille on paljon harrastuksia, joissa
omat vanhemmat voivat olla läsnä. Vanhimman lapsen siirtyessä ensi vuonna yläasteelle, toivoisin nuorisotoimen tarjoavan päihteetöntä mukavaa yhteistä tekemistä kavereille ja kohtaamispaikan,
jossa myös tutustua ja ylläpitää kaverisuhteita. Viikonloppuisin nuorille ei ole mitään turvallista paikkaa viettää aikaa, siten että läsnä on turvallisia aikuisia. Vaihtoehdoksi jää ainoastaan kotiympäristö ja
ympäristö, mitä omat vanhemmat voivat tarjota, esim perheen yhteiset harrasteet, johon kutsua kavereita mukaan, jos ei halua päästää alaikäistä "notkumaan" keskustaan, jossa viime syksynä mm.
koulualueella myyty alaikäisille päihteitä ja alkoholia. Nuorille tulisi järjestää esim yhteisiä lasketteluretkiä, discoja, nuorisotalon tilat auki myös viikonloppuna. Lisäksi ulkotiloihin olisi hyvä panostaa.
Niistä hyötyvät kaikenikäiset lapsiperheet. Skeittiramppi oli mukava panostus, mutta voisiko aluetta kehittää lisää esim rakentamalla viereen Pumptrack - radan, jossa taitoja pääsisi paremmin
ylläpitämään? Palvelisi nuorten lisäksi myös alakouluikäisiä. Nykyisin perheenä lähdemme kesäaikaan aika usein lähikuntiin mm. Joensuuhun, Polvijärvelle tai Kuopioon Pumptrack - radalla tai
isommalle skeittirampilta, että lapset pääsevät mieluisan harrastuksen pariin scoottailemaan. Euromääräisesti skeittirampin alueen kehittäminen ei olisi aivan valtava investointi: Ratojen
elinkaarikustannukset ovat kohtuulliset ja tekninen käyttöikä vastaa kevyenliikenteen väylän käyttöikää. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset koostuvat lähinnä maisemoitujen alueiden hoidosta ja
radan puhtaanapidosta. Toivoisimme perheenä siis erityistä huomiota nuoriin ja siihen, että meillä kunnasta löytyy fiksua tekemistä nuorille. Parasta tulevaisuuden ennaltaehkäisevää toimintaa ja
voisipa jopa vaikuttaa siihen, että osa nuoristamme jäisi paikkakunnalle asumaankin tai paluumuuttaisi takaisin opintojen jälkeen, jos työelämässä on mahdollisuuksia paikkakunnalla tarjota.

Haluaisin tänne Musti ja Mirrin

Laajempi harrastevalikoima

Nuokkari pidempään auki ja useampana päivänä. Enemmän nuorille lämpimiä oleskelu paikkoja (myös viikonloppuisin)

Enemmän vaatekauppoja.

-Outokumpuun Superpark -siistimpi ympäristö, ei roskia -kylpylä tänne, tai enemmän altaita uimahalliin -enemmän roskiksia -Prisma tänne -isompi jalkapallokenttä -karkkikauppa -vaatekauppa H&M
tänne -eläintarha tänne -koulun pihan kehittäminen, erityisesti 3-4-piha (esim. kiipeilyteline, liukumäki)

Vapaa-ajalle tekemistä lapsille ja nuorille (esim. pelaamiseen liittymistä), palveluita enemmän (esim. toinen pankki), hinnat halvemmaksi, teiden kuntoa voisi kohentaa talvella, kouluun oppilaille omia
padeja/tietokoneita, kouluun välipaloja kaikille (ei ilmaisia, mutta halpoja).

En mitää

Rakennuksia

NUORISOTALO PIDEMPÄÄN AUKI ILLLLA !!!!!!!!

Parantaa pikkuisen kauppaa

Joitain opettajia

Koulun

Urheilu kentän uudistaminen

Hankkikaa oma elämänne!

Et okussa olisi taajamassakin kaikkial päällystetty tiet.

Julkista liikennettä enemmän

Lidl Outokumpuun! 

En mitään

ei mitään

taitoluistelu harkat ois eri päivänä

että koronaa ei olisi ja ketään ei kiusata.

Korona pois. Kokki kerho olisi perjantaina klo kolme.

lisää vaatekauppoja



Vastaukset

harjoituksien aikaa

kaupat

Kadut ja kaupat

että olisi enimmän ravitoloita

Vähemmän roskia luonnossa.

ei olisi paljon roskia

enemmän asioita esimerkiksi ramppeja

kaikki olisi kilttejä ja ilmaista karkkia

Minun mielestäni Outokummussa ei tarvitse muuttaa mitään.

Ilmaset sähkö laitteet

iso skuutti rappi

lisää puistoja ja leikki paikkoja urheilupaikkoja

Kadut

Lidl!

Nuorisotilat.

Toivoisin, että aura-autot eivät liikkuisi klo 8 - 10, koska pienet koululaiset voivat pelätä niitä.



 

3. Olen

Vastaajien määrä: 100

n Prosentti

1-6 -luokkalainen 56 56,0%

7-9 -luokkalainen 44 44,0%

1-6 -luokkalainen

7-9 -luokkalainen
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