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1 Jos olet asukas tai Tätilän varaaja, vastaa tähän. 

        1.1  Ikäsi (ympyröi sopiva vaihtoehto): 

alle 20 2

20-30 1

31-40 4

41-50 2

51-60 7

61-70 12

yli 70 25

Puuttuvat 4

Yhteensä 64 vastausta, sähköisenä 20 kpl.

Kysely Tätilän tarpeellisuudesta

Yhteenveto

alle 20
3 %

20-30
2 % 31-40

7 %
41-50
4 %

51-60
12 %

61-70
21 %

yli 70
44 %

Puuttuvat
7 %

KYSELYN IKÄJAKAUMA



  2(9)

       1.2 Asutko asukasyhdistyksen toiminta-alueella 

(Inkilänmäki, Peipposenrinne tai Pihlajalaakso)? 

Kyllä 47

Ei 11

Jos et, niin missä?

Keskustassa

Jynkkä x 2

Kettulanlahti

Saarijärvi

Tiihotar

Kelloniemi

Männistö

        1.3 Oletko vieraillut Tätilässä aikaisemmin? 

Kyllä 56

En 2

        1.4 Onko Tätilällä mielestäsi kulttuurihistoriallista arvoa?

Kyllä 57

Ei 0

        1.5 Koetko Tätilän tarpeelliseksi?

Kyllä 58

En 0
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        1.6 Onko tilassa mielestäsi kehitettävää? 

Kyllä 24

Ei 19

Jos on, niin mitä?

"Sähköinen varauskirja olisi hyvä."

"Ehdottomasti pidettävä rakennuksista huolta etteivät pääse rapistumaan."

"Pidettävä kunnossa, ettei pääse lahoamaan."

"Paremmat kokousvälineet."

"Talon lämmöneristyksen parantaminen. Parkkipaikka kuntoon."

"'Modernit' kalusteet voisi korvata vanhemmilla"

"Peruskunnostus"

"Enemmän tapahtumia"

"Useammin illanviettoja"

"Lämmintä vettä riittävästi ja astianpesukone nykyaikaisemmaksi"

"Lämpimämpi ylävalo ison pöydän yläpuolelle.(Nykyisellään liian kirkas)"

"En osaa sanoa"

"Pienimuotoisia kulttuurihistoriallisia tapahtumia, kansanperinnettä 

muodoissa?"

"Kylmät kohdat talossa kuntoon. Valaistus paremmaksi piha-alueella.  

Liikennejärjestyt sellaiseksi, ettei tarvitse kulkea kevyen liikenteen seassa."

"Voisiko ulkopuolinen yrittäjä järjestää jotakin tapahtumaa Tätilässä, 

tiedottaa, että on tällainen paikka ja mahdollista tehdä jotain."

"Lasten iltakerho 2t. Yhteiset lasten laulutapahtumat, Perinnetapahtuman 

yhteyteen latotanssit, kalakerho, yksinäisille yhteiset tapahtumat, ym, ym."

"Aika hyvä kokonaisuus . Ehkä tilan ja alueen historiasta voisi kertoa 

laajemmin ja järjestää erilaisia ja eri ryhmille sopivia tilaisuuksia"

"Tätilän puisto/puusto tarvitsee siistimistä. Puistosta joutaa poistaa pöytä ja 

penkit, koska ne kerää kesällä siihen vaan juopottelijoita. Viime kesänä 

näitten reviiri laajeni jo hiekkatieosuudelle mutkaan, jonne oli kannettu 

laveri, nojatuoli ja matto."
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1.7 Haluatko säilyttää Tätilän rakennuksen?

Kyllä 57 (Eräässä vastauksessa hyvä huomio: 

kaikki rakennukset!)

En 0

1.8 Voit kirjoittaa tähän vapaan kommentin: 

"Tätilä on Inkilänmäen komistus kerrostalojen keskellä, vanhaa perinnettä"

"Kaikki rakennukset"

"Viikko alkaa kerholla ja on monia toimintoja jossa voi käydä"

"Tätilä on alueen ainoa kokoontumispaikka. Vaikka en itse aktiivisesti 

käytäkään Tätilän suomia palveluita, uskon sen olevan monelle alueen 

asukkaalle hyvin tärkeä. Ja kaunistaahan se olemuksellaan koko meidän 

mäkeä, niin kesällä kuin talvellakin!"

"Ehdottomasti säilytettävä tälläinen erikoisuus Kaupungin kupeessa ja tätä 

voi yksityishenkilöt vuokrata esim.synt.päiv. ,ym juhliin astiaston kera. 

Yhdistys ylläpitää arvo- kasta ,viihtyisää,siistiä kulttuuriperinnettä talkoo-

periaatteella !"

"Tätilä on tämän alueen "helmi" joka on säilytettävä ja pidettävä hyvää 

huolta."

"Tätilä on sitä vanhaa aikaa, jota on hyvä nähdä nykyihmistenkin millaista 

on asunnot olleet."

"On tarpeen esim. vuokratessa erilaisiin ohjelmiin ja tapahtumiin. On 

erilainen kuin jokin hotellin kabinetti ja edullisempi. On jo ympäristöltään 

kaunis suomalainen maalaismaisema, kulttuurihistoriallista arvoa."

"Hienoa, että tästä paikasta on huolehdittu ja sitä saa 'ulkopuolisetkin' 

vuokrata kohtuuhintaan."

"Voiko vuokrata muuhun käyttöön kuin juhlatapahtumaan esim. kesällä 

Pikku Pietarin tyyppiseksi käsityö-, kulttuuri- ja tapahtumapaikaksi. Siis 

pitempi aikaisesti jollekin esim. osuuskunnalle tai yhdistykselle; 

pienyrittäjille. Siis myös muita rakennuksia kuin päätalo, esim. navettaa. 

Ottakaa mallia esim. Vehmersalmen Käsityökahvila Hilimasta."

"On hienoa että eri yhdistykset ja työoaikat ja yksityiset ihmiset voivat 

vuokrata tätilää"



  5(9)

"Keidas kerrostalojen keskellä, hymy tulee ohi kävellessäkin"

"Tämä rakennus on ihan ehdoton"

"Tätilä on tarpeellinen"

"Mielestäni Tätilä on mahtava kokoontumispaikka ryhmille ja sen tilat ja 

piha-alue on loistava niiden toimintaan"

"Missä sitä sit kävisi jos ei Tätilässä, on henki ja reikä, sitä olisi vain 

nelisnurkkauksessa. Tapaa ihmisiä ja tulee vuorovaikutuksessa hyvä mieli."

"Kiitos viihtyisästä paikasta. Täällä vietettiin tyttölapsen nimiäiset n. 30 hlön 

voimalla."
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2 Jos edustat yhteisöä tai muuta toimijaa,

vastaa tähän.

2.1 Onko toimintanne Tätilässä säännöllistä? 

Kyllä 20

Ei 4

2.2 Onko Tätilällä mielestänne  kulttuurihistoriallista arvoa? 

Kyllä 28

Ei 0

2.3 Kertokaa omin sanoin, millaista toimintaa järjestätte Tätilässä:

"Kuopion eläkeläiskalastajien kokoontumiset"

"Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa"

"Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kerhotoimintaa 2-5-vuotiaille."

"Tuolijumppaa"

"Juhlat on hienoa järjestää Tätilässä"

"Seurakunnan toimintaa, luluiltoja, kortinpeluuta, jumppaa"

"Harrastekerho, tuolivoimistelu"

"Lasten (5-13-v) kerho, 1x/viikko, askartelua, kokkailua, pelejä, leikkejä, 

luonto-koulutusta (KKT-kotkakuntotapahtuma, ensiapu, leiri- ja erätaidot, 

luonnontuntemus- ja suojelu jne.). Pihalla leikit, luontopolut, temppuradat. 

Lapsia 8-12 + ohjaajat. 

"Toimintakerho, juhlan vietto, lauluillat, seurakunnan kerhot, lasten 

hiihtoharrastus, kerhot, askartelua, perinnepäivät, jumpat (myyjäiset uutta ja 

kirpputori kesällä ulkona)

"Kuoro on kokoontunut muutaman kerran vuosia sitten Laululeiriin ja uskon 

että jatkossakin käytämme tilaa hyödyksi jos varaukset osuvat paikalleen."

"Järjestötoinnan kokouksia ja esim. pikkujouluja. 

Yhteistyö veteraanien kanssa istuisi hyvin ko. puitteisiin."
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"Harrastekerhoja, voimistelu, martat, kirkko ja seurakuntakerho"

"Yhteislaulutilaisuuksia"

"Olen hallituksessa ja siivouksessa ja talkoissa"

"Laulu ja säestys"

2.4 Koetteko Tätilän tilan tarpeelliseksi tällä alueella?

Kyllä 29

Ei 0

2.5 Haluatteko säilyttää tilan?

Kyllä 30

Ei 0

2.6 Onko tilassa mielestänne jotakin kehitettävää?

Kyllä 9

Ei 5

Jos on, niin mitä?

"Parkkipaikat ja liikennöinti hankalaa – vaikea löytää perille."

"Talvisin pihaanajo hankalaa"

"Ulkovalaistus, parkkipaikka, tie, koirien ulkoilutus kielto

"Säilytystilaa voisi olla enemmän" x 2

"Jos tila halutaan pitää kulttuuririkkaassa tilassa niin jos kaikki toimii niin 

entisellään. En ole käynyt keittiön puolella, en tiedä toimiiko sielläkaikki 

moitteettomasti. Ehkä jotain uudistuksia nykyaikaan voisi tehdä, jos tarvis."

"Mietitään yhdessä, keskusteltava. Kesätanssit riihellä, vanhanajan iltamat, 

esim. puhe, laulua, teatteriesitys ja tietenkin 1½ t tanssia illan päätteeksi"

"Riihi ja navetta? Mitä siellä voisikaan tapahtua. Joskus ollut nukkenäyttely. 

Voikohan saunassa saunoa? Koko prheen tapahtumia, Partiolaiset, Kotkat, 

Martat."
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"Nuoret mukaan. Kirpputori"

2.7 Kertokaa omin sanoin, millainen asema rakennuksella on

 toiminnassanne:

"Talvisin aivan keskeinen"

"perhejuhlia"

"Hyvä paikka kesällä ja talvella toimia"

"Kerhotoimintaa 2x viikossa, 4h kerrallaan."

"Kokouksia on hyvä pitää Tätilässä"

"Käyn Tätilässä eri tilaisuuksissa 2-3 kertaa viikossa"

"Lyhyt matka"

"Hyvä, matka hyvä"

"Tärkeä harrastuspaikka"

"Keskeinen paikka järjestää esim. ikäihmisille tapaamisia, kuten veteraanit .."

"Erittäin tärkeä! Inkilänmäellä ei ole muita tiloja (esim. seurakunta, Niku 

tms.), jossa olisi näin monipuoliset tilat (keittiö, "piilopaikat", pöydät, piha ja 

viereinen puisto jatkaa tilaa keväällä ja syksyllä.)"

"Jos toimintaa ei jatketa tällaisena, olisi perustettava museoksi! Miten 

asukastupatoiminta - onko omaa toimintaa alueen vuokra-asunto taloissa - 

onko sama taksa alueen asukkaille. Kiitos kuluneista vuosista, jolloin Nuoret 

Kotkat ovat saaneet kokoontua tänne ja KAIKKI kerhomme lapset toivovat, 

että toiminta jatkuisi näin edelleenkin."

"Toimimme 2x vk:ssa, 4 tuntia kerrallaan. Perheet ja lapset tykkäävät tästä 

paikasta. Hyvä tunnelma"

"Jumppaajille helppo tulla keskeiselle paikalle inkilänmäkeen. Jumppaajien 

yhteyshenki mahtava!"

"Tätilä on tosi tarpeellinen koska muuta kokoontumispaikkaa ei tällä alueella 

ole"

"Historiallinen arvo, kulttuurihistoriallinen arvo. Henkireikä, viihdyke, 

jumalanpalvelus on hyvä."
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2.8 Voitte kirjoittaa tähän vapaan kommentin:

"Tätilä on Kuopion ihanin paikka"

"Maanantaisin on hyvä kerho, talkoot kivoja, jumalanpalvelus on hyvä"

"Avoimempi paikan markkinointi olisi paikallaan…. Moni ei ole kuullutkaan 

koko paikasta, vaikka on keskellä kaupunkia."

"Esim. puutarhakalusteiden esilletulon aikaan - Kevätretki uudistuneeseen 

Iskuun. Ottavat mielellään ryhmiä esittelevät monipuolista toimintaansa, 

kahvitarjoilun kanssa. Tiedustella voi: Kari Väisänen"

"Tämä on luonnon rikkaus ollut kaikillejotka ovat käyneet, kehuja 

espoolaiset, vantaalaiset, ylöjärveläiset, säyneeläiset ja kaikki jotka ovat olleet 

siellä meidän juhlissa."

"Tätilään on mukava tulla ja toimia. Selkeät säännöt, kuinka toimia. Piha ja 

puistoalueet on kunnossa ja lumet poistettu."

"Tätilään on mukava tulla ja pitää toimintaa. Selkeät säännöt helpottavat 

toimintaa. Asiakasperheet ovat myös kehuneet paikkaa. Piha-alueet on aina 

kolattu siististi ja puistossa kulkureitit."   

"Kaunis 'idyllinen' paikka vaikka suku- ym. Juhliin, pitopaikkana 

ehdottomasti säilytettävä, käyttöä on."


