”Meillä on asiaa! Kuuntele meitä!”
Lasten ja nuorten kokemuksia palveluista ja
toiminnasta, johon he osallistuivat
Kyselyyn* vastasi 176 lasta tai nuorta
28 eri paikkakunnalta.
Vastaajat olivat iältään 2–16-vuotiaita,
keskimääräinen ikä oli 6,6 (Mediaani 6).
Useimmin lapset vastasivat kyselyyn kohtaamispaikassa
(mm. Perheentalo, Lähiötalo) kerhossa tai avoimessa päiväkodissa (n=76) ja päiväkodissa tai esikoulussa (n=47).
Lisäksi lapset ja nuoret täyttivät kyselyä mm. vertaisryhmässä, perhetapahtumassa, lauantaikoulupäivän
yhteydessä sekä kirjastossa.

Miten lapsi otetaan toiminnassa vastaan ja kohdataan?
”Minua moikataan, kun tulen tänne”
( % vastaajista)

79%
15%
5%

Usein
Joskus
Ei koskaan

”Minusta tykätään täällä”
( % vastaajista)
Made with

73%

24%
3%

”Aikuiset kuuntelevat minua”
( % vastaajista)

81%
17%
2%

Vastaukset vaihtelivat iän mukaan, eroja oli myös vastaamispaikkojen välillä.
2–3- vuotiaat kokivat useimmin, että heitä moikataan ja heistä tykätään (94 % vastasi ”usein”)
13–16- vuotiailla oli useimmin kokemus, että heistä ei aina tykätä (57 % vastasi ”usein”,
43 % ”joskus”)
Made with

Mikä toiminnassa oli lasten mielestä kivaa? Entä kurjaa?

Kivoja asioita kysyttäessä lapset ja nuoret nostivat
useimmin esille leikkimiseen ja kavereihin liittyviä
asioita. Lisäksi erilainen muu tekeminen, kuten askartelu,
lukeminen ja mm. palapelien tekeminen oli monille
lapsille mieluisaa.
Myös kurjat asiat liittyivät usein kaverisuhteisiin –
mm. kiusaamiseen, lyömiseen tai kokemukseen siitä,

että jää leikkien tai ryhmän ulkopuolelle.

Osa lapsista mainitsi tässä yhteydessä myös jonkun tietyn tekemisen
(esim. tietty leikki, lukeminen tai piirtäminen tai aamupiiri), joka ei ollut
heille mieluinen. Muutama lapsi totesi kurjaksi asiaksi sen, että on äitiä
ikävä. Osa taas ei malttaisi lähteä kotia ja koki kurjaksi sen, että aika

loppuu kesken.

”Jos olisin taikuri, taikoisin tänne...”
Lapset ja nuoret kertoivat, että taikoisivat paikkaan
lisää eläimiä – erityisesti pupuja, koiria ja kissoja.
Toiseksi useimmin toiveet liittyivät joihinkin
tiettyihin leluihin (esim. legot ja erilaiset autot ja
työkoneet) tai tekemiseen (mm. trampoliini, ponnari,
vesiallas). Monet toiveet liittyivät myös herkkuihin tai
erilaisiin huvituksiin – toivottiin karkkia ja suklaata,
jopa karkkimerta.
*Osallisuusviikko on Perheet keskiöön! -hankkeen toimintamalli, jonka avulla edistetään vanhempien ja lasten kuulemista sekä
osallisuutta lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa ja toiminnassa. Osallisuusviikon idean mukaisesti lapsia ja vanhempia kohdataan
viikon aikana jalkautumalla lasten ja perheiden palvelujen pariin. Vuonna 2020 osallisuusviikkoa vietettiin syyskuussa.
Lasten kysely työstettiin tiiviissä yhteistyössä Arjesta voimaa -hankkeen (Pelastakaa Lapset) ja Minua kuullaan - hankeen
(Kehitysvammaliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sekä Vammaisperheyhdistys Jaatinen) kanssa.
Lue myös yhteinen toimintasuosituksemme ”Lasten osallisuuden vahvistaminen perhekeskuskehittämisessä”.

