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NEUVOLA JA PÄIVÄHOITO

• Keskusteltu neuvoloiden aukioloajoista ja influessarokotteiden loppumisesta 

Palokassa (myös pitkät jonotusajat puhututtaneet)

• Kritiikki: Yhteydenpito vanhempiin on vähentynyt lapsen siirtyessä 

päivähoidosta kouluun. Kasvatuskumppanuus ei näy samalla tavalla 

koulumaailmassa, kuin päivähoidossa.

• Ryhmäkoot koettu sopiviksi ja vanhempien asiantuntemus lapsen asioissa otettu 

huomioon. Lapsen päivähoitoon ja lasta koskeviin asioihin saanut vaikuttaa.   - Erään 

vanhemman kokemus



HARRASTUSTOIMINTA

• Koulun tiedottaminen harrastusmahdollisuuksista ja kerhoista voisi olla 
selkeämpää.

• Pohdintaa miten lasten osallisuus toteutuu koulujen kerhotoiminnassa? 
Järjestetäänkö sellaista toimintaa, josta lapset ovat kiinnostuneita?

• Lasten yksinäisyys: Koulupäivän jälkeen iltapäivisin monet lapset 
yksin, harrastustoiminta päiväsaikaan voisi helpottaa asiaa.

• Harrastustoiminnan järjestäminen koulupäivän aikana voisi vähentää lapsen 
yksinäisyyttä. 

• Vanhempien ryhmäytyminen lasten harrastustoiminnassa. (esim. 
Kimppakyydit uusien ystävien saaminen muista vanhemmista). Toivottu 
yhteisöllisyyttä omalla alueella vanhempien välillä. 



LAPSIPERHEKÖYHYYS

• Kaikilla perheillä ei ole varaa kalliisiin harrastuksiin. 

• Pohdittu: Puuttuu sellainen urheiluharrastus, jossa lapsi voisi vaikka kerran 

viikossa käydä esimerkiksi pelaamassa jalkapalloa porukalla.

• Seurojen järjestämät urheiluharrastukset koettu kalliiksi. 



LASTEN 
LIIKKUMINEN

• Lasten vähentynyt liikkuminen huolenaiheena. 

• Lähiliikuntapaikkojen ja luonnollisten kasvuympäristöjen hyödyntäminen ja yhteinen 

tekeminen perheen kesken.

• Lapsiperhekyselyn tulosten perusteella toivottu ohjausta ja ”kanssakulkijaa” esimerkiksi 

luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn. Kaiken ei tarvitsisi olla maksullista. 



VANHEMPIEN VÄSYMYS JA 
AJANPUUTE

• Lasten kyyditseminen harrastuksiin koetaan toisinaan raskaaksi. 

Harrastustoimintaa toivotaan kodin lähelle. 

• Pohdittu, kuinka vanhempien parisuhde voi? Perheen yhteinen aika kortilla 

perheissä, jossa lapsella on paljon harrastuksia.

• Jos vanhemmalla on epätyypillinen työaika, lapsen harrastukseen vieminen 

voi hankaloitua. (harrastusten ajankohta koulupäivään/koulupäivän 

jälkeen?)



KOHTAAMISPAIKAT JA VERKOSTOT

• Vanhempien kokema yksinäisyys ja muiden vanhempien tuki sekä vertaisuus. 
Mistä löytää kohtaamispaikkoja ja tietoa palveluista?

• Yhteisöllisyyden lisääminen ja verkoston luominen omalla alueella. Yhteisöstä 
voisi löytää helpommin apua arkeen.

• Perheille suunnatun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

• Voimavarakeskeisyys kohtaamisissa. (Hyvien asioiden korostaminen)

• Kynnys lähteä toimintaan voi olla korkea. Toivottiin konkreettista saattamista 
palveluihin, lapsiperheet eivät välttämättä tiedä mistä palveluja saa tai mitä 
on tarjolla.

• Miten huomioitaisiin paremmin isät ja monikulttuuriset perheet palveluissa?



PALVELUIDEN SAATAVUUS JA 
TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN

• Pop-Up kokeilut koettu hyviksi, joissa perheohjaajaa ollut mahdollista tavata ilman ajanvarausta. 

• Palvelut kohtaamispaikat sinne, missä perheet niitä tarvitsevat (Koulut, kirjasto, päivähoito)

• Työntekijöiden jalkautuminen perheisiin. 

• Tietoisuuden lisääminen toisten työntekijöiden työstä sekä järjestöjen tarjoamat mahdollisuudet.

• Voisiko koulujen tiloja hyödyntää paremmin esimerkiksi ilta-aikoina? (Voisiko esim.lastenneuvolaa pitää joinakin 

iltoina koulun tiloissa?)

• Ikäihmisten ja lasten vuorovaikutus (Esim. Tikkalan koulupäiväkoti, jossa yhteiset ruokailut samassa tilassa)

• Toivottu ”varamummia”, silloin kun päiväkodit ovat kiinni.

• Toivottu useita perheiden palveluita saman katon alle (julkiset ja järjestötoimijat 



KÄNNYKKÄ JA SOME

• Huolenaiheena lasten runsas kännykän käyttö pitkien iltapäivien aikana. 

• Aikuisen esimerkki lapselle: Onko keskittynyt vain puhelimen näpräilyyn?

• Tarjotaanko puhelinta leluksi pienelle lapselle? Vaikuttaako kännykän käyttö 

parisuhteeseen?

• Pitäisikö puhelinten käyttö sallia kouluruokailun aikana vai kieltää se 

kokonaan? 


