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JOHDANTO
•

Salon torin kehittämiskysely
– Kyselyn aukiolo: 11.5.-5.6.2015
– Tutkimustapa: sähköinen kysely

– Vastausmäärä: 218
– Käytetyt luokittelutiedot: ikä, asioinnin tiheys
– Tutkimuksen tilaaja: Salon Torikeidas, Salon Torikaffe

– Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
• Q-Tutkimus / Jonna Kirjavainen
• info@q-tutkimus.fi

• 040 727 3811
2015

Vastaajien ikä
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18%

56-65 vuotta

15%

Yli 65 vuotta

9%

18-25 vuotta
Alle 18 vuotta

2015

7%
2%

-

Vastaajia eniten ikäluokissa 36-55
vuotta

Torilla asioinnin tiheys
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36%

•
Pari kertaa kuukaudessa

24%

Harvemmin

20%

•
•

Iltatoritorstaisin

Päivittäin

En koskaan

2015

15%

4%

1%

Salon torilla käydään
keskimäärin muutaman kerran
viikossa tai muutaman kerran
kuukaudessa
Kesäaikaan osa käy vain
iltatoritorstaisin
Melko harvat käyvät päivittäin

Tyytyväisyys Salon toriin tällä hetkellä

Oletko tyytyväinen Salon toriin
tällä hetkellä?

En
21 %

Kyllä
79 %

2015

•

Vastaajista 79 % ilmoittaa
olevansa tyytyväisiä Salon toriin
tällä hetkellä

Salon torin kehittäminen
•

Poimintoja vastauksista:
–

”Mielestäni Salon torilla voisi olla nykyistä useammin vapaastikin järjestettyä ohjelmaa, kojuja tms.”

–

”Siellä voisi olla enemmän aktiviteetteja myös toriajan ulkopuolella.”

–

”Kahvilat voisivat olla pitempään auki arkena esim. klo 17 asti, jotta vaikka töiden jälkeenkin voisi kahvilla käydä.”

–

”Kukkia. Penkkejä. Nättejä roskiksia. Autopaikat pois torin laidasta.”

–

”Näytöksiä, esittelyjä, yleensä tapahtumia”

–

”Iltatorille parempia esiintyjiä, ei mitään tango-teemuja”

–

”Aukioloajat!! Kukaan normaalityössä oleva ei ehdi torille jollei mene sinne ennen työpäivää.”

–

”Kahviloihin aamiaispaketteja. Enemmän perunakauppiaita. Kunnon olut- ja viiniterassi.”

–

”Sunnuntaitoimintaa, esim. peräkärrykirppis silloin, kun tori on muutenkin tyhjillään”

–

”Lisää tapahtumia, elävää musiikkia(paikallista)”

–

”Ilmaiset wc:t”

–

”Pyörätie keskellä toria pois käytöstä toriaikaan.”

–

”Penkkejä voisi olla jossa voisi istua.”

–

”Tori pitäisi laajentua kävelykadun suuntaan.”

–

”Tori aukeaa turhan aikaisin ja menee kiinni liian aikaisin.”

–

”Tuntuu että tori on vajaakäytöllä iltaisin ja vkl.”

–

”Torilla voisi järjestää enemmän tapahtumia. Nyt iso osa tapahtumista on jonkun puolueen värväyskinkereitä, jotka ei kiinnosta

ketään.”
–
”Lisää tapahtumia ja musiikkia iltatorin lisäksi”
2015

Salon torin kehittämisessä mukana oleminen
Olisitko itse valmis olemaan mukana Salon torin
kehittämisessä? Perustele vastauksesi.

Kyllä:
31 %
En:
69 %

-

Voisin olla mukana kehitystyössä:
-

2015

Ideointityö, suunnittelu, markkinointi
Siivoustalkoot, puutarhatyöt
Tuotteiden ostaminen ja myyminen
Yleinen talkootyö ja käytännön tekeminen

•

En voi/halua olla mukana kehitystyössä:
–
–
–
–
–

Työkiireet, aikapula
Salossa/torilla käyminen satunnaista
Terveydelliset syyt
Elämäntilanne (perhe/harrastukset)
Ei kiinnostusta

Mitä Salon tori on?
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Tärkeä keskus Salossa

80%

Viihtyisä kohtauspaikka

69%

Eläväinen

•

44%

Jotain muuta, mitä:

17%

Ajankohtainen, aikaansa seuraava

17%

Jotain muuta, mitä:

2015

100%

–
–
–
–
–
–

Salon käyntikortti
Välttämätön keskus Salossa
Ainutlaatuinen
Perinteinen tori
Mahdollisuuksia täynnä
Kauppapaikka

–

Tylsä, ahdistava, masentava, turhake, vanhusten
kokoontumispaikka, vaarallinen iltaisin ja öisin,
yhdentekevä

•

•

Suurin osa vastaajista pitää
Salon toria tärkeänä
keskuksena, viihtyisänä
kohtauspaikkana sekä
eläväisenä
Muut annetut adjektiivit
edustavat pientä
vähemmistöä

Tapahtumatoiveita Salon torille
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Musiikkitapahtumia

79%

Markkinatapahtumia

68%

Perhetapahtumia

50%

Urheilutapahtumia

Jotain muuta, mitä:

•

2015

26%
14%

Jotain muuta, mitä:
–
–
–
–
–
–

100%

Kirppistapahtumia
Lastentapahtumia
Hengellisiä tapahtumia
Koiranäyttely
Puistojooga
Erilaisia harrastetapahtumia

•

•

Vastaajat toivovat Salon torille
musiikki- ja markkinatapahtumia
Myös perhetapahtumat ovat
toivottavia

Tyytyväisyys nykyisten Salon torin
markkinatapahtumien ajankohtiin
Oletko tyytyväinen nykyisten Salon
torilla järjestettävien
markkinatapahtumien ajankohtaan?

•

En:
12 %

Kyllä:
88 %

2015

•

Vastaajista 88 % on tyytyväisiä
nykyisten markkinatapahtumien
ajankohtiin
Loput 12 % toivat esille mm.
seuraavaa:
–
–
–
–

Syysmarkkinoita voisi aikaistaa
Kunnolliset joulumarkkinat
Enemmän tiedotusta
Kesäaikaan olisi kelien puolesta
hyvä järjestää

Salon torilla käyminen sunnuntaisin

Käytkö sunnuntaisin Salon torilla?

Kyllä
47 %
En
53 %

2015

•

Vastaukset jakautuvat melko lailla
tasan
– Pieni enemmistö ilmoittaa,
ettei käy sunnuntaisin Salon
torilla

Tiedottaminen Salon torin tapahtumista
ja toiminnasta
Saatko tarpeeksi tietoa Salon torin
tapahtumista ja toiminnasta?

En
46 %
Kyllä
54 %

2015

• Vastaajista hieman yli puolet
ilmoittaa, että saavat
riittävästi tietoa Salon torin
tapahtumista ja toiminnasta

Salon toria koskevan tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen
•

Tiedottaminen ja markkinointi

•

Tiedottaminen ja markkinointi ulkopaikkakuntalaisille:

salolaisille:
–

Mainokset ja julisteet

–

Sanomalehti

–

Matkailun infopiste

–

Sosiaalinen media, torille omat fb-

–

Internet-sivut

–

Sosiaalinen media

–

Lehti-ilmoitukset, myös lähiseutujen lehdet

–

Tienvarsimainonta

–

Bloggaaminen torin tapahtumista

–

Salon kohteiden yhteismarkkinointi

tapahtuu –lehti

–

Edustus matkamessuille

–

Ilmoitustaulu torin tapahtumista

–

Valmiita matkailupaketteja

–

Bloggaaminen torin tulevista

–

Salon torin brändääminen

tapahtumista

–

Radio- ja tv-mainonta

–

Ulkomainoskyltit

–

Videoita Salon torista

–

Radiomainontaa

sivut
–

Internet, verkkotiedotus

–

Uutiskirje

–

Enemmän mainontaa

paikallislehdissä
–

Kesäaikaan ilmestyvä Torilla

