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PERHEIDEN TALO – AVOIN KOHTAAMISPAIKKA -KYSELYN TULOKSIA 

Vastaajien taustatiedot ja Perheiden talon tuttuus entuudestaan: 

Kyselyyn saatiin yhteensä 48 vastausta. Vastaajista yli 80%:a oli naisia ja n.4%:a miehiä. 

Loput vastasivat perheenä. Vastaajista kaikille Perheiden talon toiminta oli jollain tasolla 

tuttua ja lähes 80%:a vastaajista oli joko käynyt Perheiden talolla tai osallistunut säännöl-

lisesti toimintaan.  

Perheiden talon toimintaan osallistuneista vastaajista 26 henkilöä oli osallistunut avoi-

miin perhekerhoihin, 14 leikkikerhoihin ja 10 henkilöä yhteistahojen järjestämiin ryh-

miin. 

Avoimet perhekerhot: 

Avoimia perhekerhoja toivottiin hyvin tasaisesti kaikille arkipäiville, mutta hieman pai-

nottuivat tiistai ja torstai. Puolet vastaajista eivät osanneet sanoa, mille päivälle kerhoja 

toivoisivat. Avointen perhekerhojen ajankohdaksi toivottiin selkeästi eniten vaihtoehtoa 

”Koko päivä (n.8-16)”, jonka oli valinnut puolet vastaajista. Aamupäivää ajankohdaksi 

toivoi 42%:a ja iltapäivää vain 15%:a kysymykseen vastaajista. 

Leikkikerhot: 

Leikkikerhoja toivottiin myös kaikille arkipäiville, mutta selkeästi enemmän kannatusta 

saivat maanantai, keskiviikko ja perjantai, joista maanantaita toivottiin eniten. Lähes puo-

let vastaajista eivät osanneet tässäkään kohdin sanoa, mille päivälle kerhoja toivoisivat. 

Leikkikerhoille sopivimpana ajankohtana pidettiin selkeästi aamupäivää, jota toivoi 22 

henkilöä vastaajista. Kymmenkunta vastaajaa toivoi myös iltapäivää sekä koko päivää 

ajankohdiksi leikkikerhoille. 

Avoin kohtaamispaikka: 

Avoimen kohtaamispaikan toimintaan sisältyväksi toivottiin kaikkia annettuja vaihtoeh-

toja. Eniten kannatusta sai vapaa seurustelu, jonka valitsi 77%:a vastaajista. Noin puolet 

vastaajista toivoi kahvi/tee mahdollisuutta, vertaistukea ja ohjattua toimintaa. Ohjatuksi 

toiminnaksi toivottiin muun muassa lapsille tarkoitettuja toimintatuokioita, joiden aiheita 

olisi askartelu ja maalaus, musiikki, pelit ja erilaiset leikit, liikunta ja sadut. Toimintaa 



toivottiin myös erikseen ihan vauva- ja taaperoikäisillekin eli 0-2 vuotiaille ja ohjatun 

toiminnan toivottiin kestävän puolesta tunnista kahteen tuntiin. 

Noin 30%:a vastaajista toivoi avoimelta kohtaamispaikalta mahdollisuutta tulla kerho-

aikojen ulkopuolella piipahtamaan, ruokailumahdollisuutta sekä luennoitsijoita tai muita 

ulkopuolisia vierailijoita. 14 henkilöä vastaajista toivoi ruokailumahdollisuuden tarkoit-

tavan omien eväiden lämmitysmahdollisuutta ja 10 henkilöä valmiin ruuan ostamista. Lu-

ennoitsijoita ja ulkopuolisia vierailijoita toivottiin moniin aiheisiin liittyen, esimerkiksi 

lasten kasvu ja kehitys ja niiden tukeminen, vanhemmuuden haasteet, liikunnan ja musii-

kin merkitys lapselle ja lasten kasvatus. Luennoitsijoista/ulkopuolisista vierailijoista ja 

heidän järjestämään toimintaan osallistumisesta 28%:a ei olisi valmis maksamaan ollen-

kaan ja 36%:a vastaajista olisi valmis maksamaan alle 5€: a. 

Avoimelta kohtaamispaikalta toivottiin myös viikonloppuisin ja iltaisin aukioloaikoja, 

koska moni ei pääse osallistumaan töiden vuoksi toimintaan klo8-16 välillä. Vastaajista 

kymmenkunta henkilöä toivoi myös palveluohjausta.  

Lapsiparkki: 

Suurin osa vastaajista olisi kiinnostunut lapsiparkki -toiminnasta. 27%:a olisi kiinnostu-

nut, jos toiminta olisi ilmaista ja 35%:a, jos toiminta maksaisi alle 5€: a. 40%:a olisi kiin-

nostunut lapsiparkki -toiminnasta, jos se maksaisi 5-10€.  

Sopiva pituus lapsiparkille per kerta olisi 32:n vastaajan mielestä noin 2 tuntia ja 7 vas-

taajan mielestä 1 tunti. Lapsiparkki -toimintaa toivottiin tasaisesti kaikille arkipäiville, 

mutta hieman muita enemmän ääniä sai maanantai. Sopivaa ajankohtaa kysyttäessä lähes 

saman verran vastattiin sekä aamu- että iltapäivää ja iltaa, jokaista n.43-49%:a. 

Perheiden talon piha ja ulkoilu: 

Noin 63%:a vastaajista oli tietoinen pihan ja lelujen käyttömahdollisuuksista ja noin 

38%:a ei ollut aiemmin tietoisia asiasta. 40 vastaajaa eli 83%:a vastaajista olisi valmis 

osallistumaan ohjattuihin ulkoleikkeihin ja/tai pihatapahtumiin yhdessä lasten kanssa. 

Koulujen loma-ajat: 

Koulujen loma-ajoille 40%:a toivoi sekä leikkikerhoja että ulkopuolisia vierailijoita, joi-

den toimintaa voisi tutustua ja osallistua yhdessä lasten kanssa. 70%:a toivoi avoimia 



perhekerhoja ja 77%:a yhteisiä toimintatuokioita lapselle ja aikuiselle. Koulujen loma-

ajoille ehdotettiin myös lapsiparkin järjestämistä ja päivähoitoa 1-2 luokkalaisille. 

 

Tiedotus: 

Avoimen kohtaamispaikan tapahtumista ja toiminnasta lähes kaikki vastaajat toivoivat 

tiedotettavan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Facebookissa. 67%:a toivoi tiedotusta 

perheiden talolle ja 56%:a paikallisiin sanomalehtiin. Puolet vastaajista toivoi tiedotusta 

myös yhteistoimintapaikkojen ilmoitustauluille ja 33%:a Pieksämäen kaupungin nettisi-

vuille. Muutama vastaaja toivoi tiedotusta myös paikallisten yritysten ilmoitustauluille. 

Yksi ehdotus tuli, jonka mukaan voisi Facebookin tai nettisivujen kautta kerätä sähkö-

postituslistan, jonka kautta toiminnasta tiedotettaisiin halukkaille. 

Palaute nykyisestä toiminnasta:  

Perheiden talon toiminnasta annettiin paljon positiivista palautetta. Yleisesti toimintaan 

ja sen sisältöön ollaan oltu tyytyväisiä. Toimintaa kuvailtiin muun muassa kiinnostavaksi 

ja lapsilähtöiseksi. Henkilökuntaa kehuttiin myös useissa palautteissa. Nimenomaan mu-

kavan henkilökunnan ja hyvän ja avoimen ilmapiirin vuoksi toimintaan on monien vas-

taajien mielestä ollut mukava osallistua ja useampi kertoi myös lasten jäävän mielellään 

kerhoihin.  

Henkilökunnan vaihtuvuudesta useampi vastaajista oli harmissaan ja toivottiin, että työn-

tekijät pysyisivät samoina, jotta lapsen olisi helppo jäädä tuttujen hoitajien kanssa leikki-

kerhoon. Myös kerhoihin saapuvien lasten vastaanottoon pari vastaajaa toivoi lisää pa-

nostusta, jotta lapsille tulisi turvallisempi olo jäädä. Perheiden talon tilojen sisäilman laa-

tua kommentoitiin myös sen aiheuttaessa kävijälle oirehtimista. Ulkotoimintaa toivotaan 

myös siitäkin syystä lisää. 

Toiveita tulevasta toiminnasta: 

Aikaisemmin esiin tulleiden asioiden lisäksi vastaajilla oli monenlaisia kehitysideoita tu-

levan toiminnan suhteen. Suurin osa vastaajista toivoi toimintaa myös iltaisin ja viikon-

loppuisin, jotta esimerkiksi työssä käyvien vanhempien lapset tai vain viikonloppuisin 

kaupungissa olevat lapset myös pääsisivät osallistumaan toimintaan. Ilta- ja viikonloppu-

aukioloajat mahdollistaisivat joillakin myös koko perheen osallistumisen toimintaan. 



Myös pihan ja ulkoilulelujen käyttömahdollisuuksia yksi vastaajista toivoi viikonloppui-

hin.  

Perheen pienimmille, eli ihan vauvaikäisellekin, toivottiin omaa toimintaa, esimerkiksi 

musiikkituokioita. Valmiita evässämpylöitä ehdotettiin myytäväksi. Uusien lapsiperhei-

den toimintaan mukaan tulemisen helpottamiseksi ehdotettiin kuukausittaisia Tervetuloa 

uudet perheet -päiviä sekä sellaista, että tuomalla uuden kävijän tutustumaan, nykyinen 

asiakas pääsisi osallistumaan pienen palkinnon arvontaan. Vanhempien keskinäisen ver-

taistuen mahdollistamiseksi ehdotettiin myös, että työntekijät ottaisivat enemmän huo-

lehtiakseen lapsista vanhempien ollessa Perheiden talolla. 


