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Perheraadin 
osallistujamäärä

Raatiin osallistuivat kaikki perheet, joita 
päivän aikana klo 11-18 välisenä aikana 
kävi perheentalolla. Perheitä kävi noin 15



Mikä saa koko 
perheen 
osallistumaan
Perheentalon 
toimintaan?

• Perheentalon keskeinen sijainti ja isot, avarat, siistit 
ja lapsiturvalliset tilat, jonne helppo, esteetön 
saapuminen

• Joustavat aukioloajat, mm. lauantai hyvä lisä aukioloihin

• Lapsen voi syöttää ja kuivittaa ja samalla syödä myös itse eväänsä

• Monipuolista toimintaa ja ohjausta eri ikäisille lapsille, mahtavat 
leikkipaikat ja leluja

• Kivaa tekemistä, sekä ohjattua toimintaa, että vapaata leikkiä

• Päivään saadaan rytmiä ja sisältöä elämää

• Perheentalo valmentaa lasta tulevaan päiväkotiarkeen

• Näkee ystäviä ja saa uusia tuttuja, voi vaihtaa kuulumisia ja saada 
vertaistukea toisilta, sekä Perheentalon henkilökunnalta 
keskusteluapua perheen arjessa jaksamiseen

• Peli-illat houkuttelevat mukaan isompiakin lapsia

• Erilaiset, mielenkiintoiset asiantuntijavierailut



Miten koet 
perheesi 
tulleen 
kohdatuksi 
Perheentalolla?

• Koetaan lämpimästi ja yksilöllisesti vastaanotetuksi, 
kokee itsensä tervetulleeksi

• Hyvin, ilmapiiri on avoin ja välitön

• Henkilökunta on aidosti läsnä, huomioidaan koko perhe, 
myös isommat sisarukset

• Aina joku tulee tervehtimään ja vastaanottamaan jo 
eteisaulassa

• Jos kysyttävää, niin aina voi kysyä ”matalalla kynnyksellä”

• Asioita otetaan rohkeasti puheeksi ja keskustellaan 
kunnioitettavasti asiakasta kohtaan

• Pystyy puhumaan mistä vaan

• Asiakas kokee olevansa ”suojapesässä” Perheentalolla, 
jossa suhde omaan lapseen on kasvanut ja voimistunut

• Henkilökunta ja usein mukana olevat opiskelijat ovat 
kivoja, opiskelijat plussaa, kun tuovat lisää käsipareja 
toimintaan



Missä 
Perheentalo on 
onnistunut?

• Vanhemmuuden tukemisessa

• Perheen hyvinvoinnin vahvistamisessa

• Kohtaamisissa

• Auttanut löytämään uusia ystäviä, joita nähdään 
perheentalon toiminnan ulkopuolellakin

• Tarjoamaan monipuolista, laadukasta toimintaa

• Aktiivinen toimija perheiden hyväksi

• Perheentalo osallistuu erilaisiin tapahtumiin näkyvästi

• Tarjoamaan sekä avointa, ohjattua, että suljettua 
toimintaa (suljetut ryhmät)

• Perheentalo tarjoaa vertaistukea samassa tilanteessa 
oleville

• Luomaan turvallisen ja kaikkia kävijöitä miellyttävän tilan. 
Kun lapset viihtyvät niin aikuisetkin viihtyvät.

• Lapset tottuvat toisiin aikuisiin

• Erityisen tuen lapset huomioitu hyvin



Miten perheesi 
toiveita on 
huomioitu 
Perheentalolla?

• Työntekijät kuuntelevat hyvin toiveita ja 
vastaavat niihin

• Erityisiä toiveita ei ole ollut, mutta jos olisi, 
niin ne huomioitaisiin varmasti

• Vauvakerhoon annetut toiveet toteutuneet

• Henkilökunta kuuntelee ja kyselee hyvin, 
ottavat vinkkiä keskusteluista



Mitä toiveita 
sinulla on 
tulevaan 
Perheentalon 
toimintaan?

• Suljettu vauvaryhmä jatkaisi toimintaansa 
tulevaisuudessa

• Monipuoliset aukioloajat
• Ilta-aukiolot useammalle illalla klo 19 saakka
• Lauantaiaukiolo jatkuisi
• Toiminta jatkuisi tällaisena kuin nyt
• Toiminta jatkuisi ylipäätään
• Lisää musiikkituokioita
• Tekemistä 1.-2. luokkalaisille, mahdollistaa 

tutustumisen samanikäisiin
• Aikuisten taideryhmä
• Taaperoikäisille ryhmäytymistä myös iltaisin
• Suljettu isäryhmä
• Joku tiloista voisi olla suunnattu teineille, 

toimintaa eri ikäisille



Mikä sinusta 
on kivaa Perheen-
talolla?

Lasten vastaukset (5-6 vuotiaat)

Koti- ja kauppaleikki

Nukkeleikit

Temppula

Kuutiot, kun ne saa rikkoa

Lasten vastaukset aikuisten sanoittamana (10kk-4v)

Autolla ajaminen, hepparata, leikkikeittiö

Maalaaminen, kiipeily ja trampoliini

Monipuoliset lelut, imuri

Kiipeileminen, konttaaminen isossa ja turvallisessa tilassa

Muut aikuiset ja lapset, tutut tädit

Keppihevoset



Jos olisit taikuri 
ja saisit toivoa 
sellaisen 
Perheentalon 
kun haluaisit, 
niin mitä siellä 
tehtäisiin?

• Esterata

• Rakennellaan legoilla

• Herkkukioski

• Leikkiä autoilla

• Barbileikit



Yhteenveto

• Perheentalon asiakkaat ovat tyytyväisiä 
Perheentalon toimintaa ja työntekijöihin. 
Keskusteluista haastattelujen yhteydessä tuli 
esiin henkilökunnan välitön tunnelma, mikä 
saa perheet tulemaan paikalle. 
Monipuolinen tekeminen tuli monen 
vastauksessa esiin.

• Perheentalolla on monipuolista toimintaa, 
mutta suurin toive kohdistui ilta-aukioloihin 
ja lauantaihin. Toivottiin myös tekemistä 
alakoululaisille. 

• Toiveena oli, että Perheentalo saa jatkaa 
toimintaansa. Yhteinen huoli on, että 
rahoitus päättyy.


