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Onko Oulussa tarpeeksi vaikuttamismahdollisuuksia 

nuorille? 

 

 

Onko Oulussa tarpeeksi 
vaikuttamismahdollisuuksia 
nuorille? 

Vastaukset % 

0 - 9 1 0.7% 

10 - 18 2 1.4% 

19 - 27 4 2.8% 

28 - 36 5 3.5% 

37 - 45 2 1.4% 

46 - 55 10 7.0% 

56 - 64 16 11.2% 

65 - 73 35 24.5% 

74 - 82 34 23.8% 

83 - 91 19 13.3% 

92 - 100 15 10.5% 



Kerro halutessasi lisää! 

 

 

Kerro halutessasi lisää! Kerro halutessasi lisää! 

Oulussa on kouluissa ja muualla paljon 
tapahtumia ja ryhmiä missä voi vaikuttaa 

2 

nuorisovaltuusto best 8 

En 1 

vaikuttamismahdollisuuksia voisi tuoda 
enemmän esille niin sillon varsinkin kaikki 
voisivat vaikuttaa 

0 

Gdjdnfj 3 



Olisi hyvä jos ainakin 1 nuori pääsisi 
vaikuttamaan paikkakunnan asioihin! 

-3 

Laitoin vahingos vähemmän mitä piti mut mun 
mielestä tääl on semi paljon vaikuttamis 
mahollisuuksii 

7 

Löytyy tosi paljon esim. vaikuttajaryhmät 0 

Joo ok mut samal ei -3 

On mielestäni ihan tarpeeksi vaikka en itse ole 
juurikaan mihinkään vaikuttanut! 

7 

ihanan lyhyt kysely&lt;3 5 

Vaikuttaminenon vaikeaa jos ei tiedä miten 
vaikutta 

-9 

Oulussa ei oo hyviä räppäreitä -9 

Lisää skeitti parkkeja 0 

Kivaa 3 

Ei muuta 0 

On mielestäni ihan suht paljon 6 

En 1 

en osaa sanoa 0 

On kiva vaikuttaa 10 

Joo 3 

Oleskelupaikkoja 6 

- -1 

Paljon eri toimintoja, nuoriso valtuusto jne 7 

En 1 

Вова 3 

Ei ole muuta -2 

joo 5 

ei kiitos:) -9 

Tarvitaan lisää ja niistä pitää puhua wnemmä -3 



Ei -5 

olisi kiva jos ois enemmän -2 

karim 3 

Emmäjaksa 3 

:) 9 

Emme voi vaikuttaa siihen että joudumme 
olemaan koulussa ulkona koooovasss 
pakkases 

-8 

en tiiö 1 

Oulussa ei ole niin paljon vaikuttamis 
mahollisuuksia nuoremmille 

-8 

En tiedä hyvin mitä nuorisovaaleissa valittujen 
velvollisuuksia tai tehtäviä eli työtaakkaa. Siitä 
olis kiva saada koulussa lisää tietoa 

-3 

Nah -2 

:) 9 

vaikuttamismahdollisuuksia voisi olla 
enemmän 

-2 

en tiiä  

Iha hyvin voi vaikuttaa 6 

Ei ole kerrottavaa -1 

kiitos 9 

On 0 

Kaikki on ihan hyvin vaikuttamisen suhteen! 9 

Bsks 3 

Ei mitään -5 

  



Kerro halutessasi lisää! 

 

  



Millaisissa asioissa haluaisit vaikuttaa Oulun 

kaupungin asioihin? 

  

  

 
Harrastusmahdollisuu

det   

 Ulkoliikuntapaikat   
 Kouluun/ 

koulutukseen liittyvät 
asiat   

 Kaupungin 
viihtyvyys, 

kaupunkisuunnittelu   

 Kestävään 
kehitykseen liittyvät 

asiat   

 Tapahtumat   

 Joku muu, mikä...   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millaisissa asioissa haluaisit 
vaikuttaa Oulun kaupungin 
asioihin? 

Vastaukset % 

Harrastusmahdollisuudet 75 54.3% 

Ulkoliikuntapaikat 49 35.5% 

Kouluun/ koulutukseen liittyvät 
asiat 

55 39.9% 

Kaupungin viihtyvyys, 
kaupunkisuunnittelu 

56 40.6% 

Kestävään kehitykseen 
liittyvät asiat 

35 25.4% 

Tapahtumat 50 36.2% 

Joku muu, mikä... 0 0.0% 

Millaisissa asioissa haluaisit vaikuttaa Oulun 

kaupungin asioihin? 

  

Millaisissa asioissa haluaisit vaikuttaa Oulun kaupungin asioihin? 

 


