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TIIVISTELMÄ 
 

Korvensuoran palvelukeskittymän alueen lapsiperheiden kokemustiedon kartoitus toteutettiin yhteistyössä 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin ja Korvensuoran palvelukeskittymän monialaisen 

työryhmän kanssa Webropol-kyselynä 12.4.–2.5.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 200 lapsiperhettä. Kar-

toituksella koottiin Korvensuoran lapsiperheiden huoltajien kokemuksia arjen hyvinvoinnista sekä lapsi- ja 

perhepalveluiden saatavuudesta sekä huoltajien näkemyksiä palveluiden ja elinympäristön kehittämisestä.  

Lapsiperheiden arjen hyvinvointia lisäävistä asioista keskeisimpinä nousivat esiin perhe, ystävät ja lähiverkosto, 

sekä terveys ja mielen hyvinvointi sekä asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys. Tärkeimmäksi huoltajien 

arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavaksi asiaksi osoittautui perhe, parisuhde ja koti. Terveyden ja mielen hyvin-

voinnin sekä elinympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden koettiin tuovan myös iloa ja hyvinvointia huoltajien 

arkeen.  

Lasten ja nuorten sekä huoltajien hyvinvointia tukevan avun ja tuen osalta huoltajat toivoivat saavansa eniten 

apua ja tukea lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin sekä vanhemmuuteen ja kasvattajana 

toimimiseen. Huoltajien vastausten mukaan tärkeimmät kanavat avun ja tuen saamiselle olivat sukulaiset ja 

läheiset, eri alojen ammattilaiset sekä sähköiset kanavat, kuten sosiaalinen media.  

Huoltajat olivat melko tyytyväisiä saamiinsa palveluihinsa, mutta kehitystä toivottiin erityisesti harrastusmah-

dollisuuksien lisäämisessä omalle alueelle sekä avun ja tuen saatavuuteen ja tiedottamiseen liittyvissä asioissa.  

Koronaviruspoikkeustilanteen positiiviset vaikutukset näkyivät perheen yhteisen ajan lisääntymisenä, mikä oli 

lisännyt perheenjäsenten läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Poikkeustilanteen negatiivisiksi vaiku-

tuksiksi nousivat sosiaalisten kontaktien vähentyminen ja harrastusten jääminen tauolle. Koronaviruspoikkeus-

tilanteen aikana huoltajat ovat tarvinneet tai tarvitsevat apua ja tukea eniten lastenhoitoon ja terveydenhoi-

toon liittyvissä asioissa. 

Korvensuoran palvelukeskittymän lapsiperhepalveluiden ja -toimintojen osalta huoltajat tunnistivat eniten 

kehittämistarpeita liikuntapalveluita koskien, kuten harrastusmahdollisuuksien lisäämistä. Lisäksi toivottiin 

kulttuuri- ja kirjastopalveluita omalle alueelle. Palveluita toivottiin yleisestikin enemmän omalle asuinalueelle. 

Julkisten tilojen hyödyntämisen mahdollisuuksiksi huoltajien vastauksista nousi muun muassa koulujen ja päi-

väkotien liikuntasalien hyödyntäminen harrastustoimintaan. Suurin osa kyselyyn vastanneista eivät olleet ha-

lukkaita osallistumaan oman alueensa kehittämistyöhön pääsääntöisesti ajanpuutteen vuoksi. Kyselyssä selvisi, 

että suurin osa huoltajista oli tietoisia alueella toimivasta asukastuvasta, mutta suurin osa ei ollut ajanpuut-

teen vuoksi kiinnostuneita osallistumaan asukastuvan toimintaan.  

Huoltajien vastauksista nousi esiin, että erityisesti ympäristöön liittyvät tekijät, kuten luonto ja rauhallisuus 

lisäsivät viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta heidän omalla asuinalueellaan. Viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta koet-

tiin vähentävän muun muassa liikenteen aiheuttamat haitat kuten vilkas auto- ja mopoliikenne, palveluiden 

niukkuus, ympäristön epäsiisteys sekä yleinen häiriköinti.  
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JOHDANTO 
 

Raporttiin on koottu Korvensuoran, Talvikankaan, Huonesuon, Hönttämäen, Korvenkylän, Heikinharjun sekä 

Vesalanmäen lapsiperheiden huoltajien kokemuksia arjen hyvinvoinnista ja sujuvuudesta sekä hyvinvointia 

haastavista tekijöitä. Raportissa Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo sekä Hönttämäki-Korvenkylä-

Heikinharju-Vesalanmäki muodostavat kaksi erillistä asuinaluetta, joiden vastauksia käsitellään omissa osiois-

saan Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen sekä elinympäristön luvuissa. Raportissa nostetaan esiin huolta-

jien ajatuksia ja näkemyksiä palveluiden ja alueen kehittämisestä, joiden avulla Korvensuoran palvelukeskitty-

män alue pystyy palvelemaan alueen lapsiperheitä mahdollisimman hyvin. Kartoituksesta saatuja tietoja hyö-

dynnetään monialaisessa kehittämistyössä Korvensuoran palvelukeskittymän alueella.  

Korvensuoran lapsiperheiden kokemustiedon kartoitus on toteutettu yhteistyössä Mannerheimin Lastensuoje-

luliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin ja Korvensuoran palvelukeskittymän monialaisen työryhmän kanssa. Rapor-

tin on laatinut Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelija Paula Ollikainen osana maisterivaiheen työs-

säoppimisjaksoa. Korvensuoran huoltajilla oli mahdollisuus vastata sähköiseen Webropol-kyselyyn 12.4.-

2.5.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 200 lapsiperhettä. Vastaajien jakautuminen eri asuinaluei-

den mukaan on nähtävissä alla olevasta kuviosta (KUVIO 1). 

 
KUVIO 1: Vastaajien jakautuminen asuinalueittain N=200. 

 

Raportin ensimmäisessä osiossa käsitellään lapsiperheiden arjen hyvinvointiin liittyviä asioita. Kokemuskartoi-

tus kyselyssä selvitettiin huoltajien kokemuksia siitä, mitkä asiat tuottavat iloa ja hyvinvointia lasten ja nuorten 

elämään sekä millaista tukea ja apua huoltajat toivoisivat saavansa lasten ja nuorten arkeen. Kyselyssä myös 

selvitettiin, mitkä asiat tuottavat iloa ja hyvinvointia huoltajien elämään sekä millaista tukea ja apua he toivoi-

sivat saavansa huoltajana toimimiseen. Raportin ensimmäinen osio on koostettu kaikilta alueilta yhteisesti. 

Raportissa käsitellään lapsiperheiden kokemuksia avun ja tuen saatavuudesta sekä selvitetään, mistä huoltajat 

ovat saaneet tukea ja apua niin itselleen kuin perheellensä. Lisäksi selvitetään huoltajien mielipiteitä palvelujen 

saatavuudesta. Raporttiin on koostettu koronaviruspoikkeustilanteen positiivisia sekä negatiivisia vaikutuksia 

kyselyyn vastanneiden lapsiperheiden arjessa.  

Raportin toinen osio on koostettu asuinalueittain, jotka ovat Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo ja Hönttämä-

ki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki. Toinen osio käsittelee huoltajien näkemyksiä lapsi- ja perhepalvelui-
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den kehittämisen mahdollisuuksista sekä omaan asuinympäristöön liittyviä kokemuksia ja kehittämisen mah-

dollisuuksia. Huoltajilta kysyttiin myös julkisten tilojen käytön hyödyntämisestä sekä halukkuudesta osallistua 

oman asuinalueen kehittämistyöhön sekä yhteisölliseen toimintaan. Lisäksi selvitettiin huoltajien tietoa asu-

kastuvan toiminnasta omalla alueella ja halukkuutta osallistua asukastuvan toimintaan.  

 

Terveiset Korvensuoran palvelukeskittymän monialaisesta työryhmästä 

Korvensuoran alueella on pitkä perinne verkostomaisesta työtavasta, jonka pohjana on ollut aktiivinen Korven-

suoran asukasyhdistys. Korvansuoran asukasyhdistys toimii edelleen aktiivisesti asukkaiden hyväksi. Tämän 

lisäksi alueella toimii Korvensuoran palvelukeskittymä, joka muodostuu alueen varhaiskasvatuksen ja perus-

opetuksen esimiehistä sekä nuorisopalveluiden, oppilas- ja opiskeluhuollon ja hyvinvointipalveluiden edustajis-

ta. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan edustajia tarvittaessa mm. koulujen ja päiväkotien vanhempain-

toimikunnista, kirjastopalveluilta, Oulujoen seurakunnasta, Mannerheimin Lastensuojeluliittosta sekä alueen 

muilta toimijoilta.  

Tämä raportti on ensimmäinen Korvensuoran palvelukeskittymän alueella toteutettu Lapsiperheiden koke-

mustiedon kartoitus. Kyselyn avulla kartoitettiin lapsiperheiden kokemusta mm. alueen palveluista ja lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä vuoden 2020 koronatilanteen vaikutuksia lapsi- 

perheisiin. Kysely toteutettiin toukokuussa 2021 alueen lapsiperheille, joissa on varhaiskasvatus- ja perusope-

tusikäisiä lapsia. Raportti on toteutettu yhteistyössä MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa. Kyselyyn tuli 

vastauksia 200 perheestä. Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille. Raportin tietoja hyödynnetään alueen eri 

toimintayksiköissä palvelujen suunnittelussa sekä arkipäivän toiminnan toteutuksessa. Tuloksista nostetaan 

myös kehittämiskohteita koko alueen palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kehittämiskohteiden toteutumis-

ta arvioidaan säännöllisesti Korvensuoran palvelukeskittymän palavereissa.  

Me Korvensuora palvelukeskittymän alueen toimijat haluamme tukea ja lisätä lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvointia monin eri tavoin. Alueellamme on jo nyt toimivia rakenteita, joita haluamme myös vahvistaa tule-

vaisuudessa. Päiväkodeissamme ja kouluissamme toteutetaan ja kehitetään hyvinvointipäiväkodin- ja koulun 

mukaista toimintaa mm. järjestämällä säännöllisiä hyvistunteja sekä tunne- ja turvataitokasvatusta. Oulun 

kaupungin nuorisopalvelut ovat tehneet alueella pitkään yhteistyötä Oulujoen seurakunnan kanssa. He tekevät 

yhdessä̈ arvokasta työtä̈ lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen ja tarjoavat monipuolista vapaa- ajan toimintaa 

alueella. 

Korvensuoran palvelukeskittymän edustaja, 

Tero Aho 
rehtori 
Hönttämäen koulu 
  



5 
 

ARJEN HYVINVOINTI 
 

Raportin ensimmäinen osio käsittelee lapsiperheiden arjen hyvinvointiin liittyviä asioita. Kyselyssä selvitettiin 

huoltajien kokemuksia siitä, mitkä asiat tuottavat iloa ja hyvinvointia lasten ja nuorten elämään sekä erikseen 

huoltajien omaan elämään. Lisäksi kysyttiin millaista tukea ja apua huoltajat toivoisivat saavansa lasten ja 

nuorten arkeen sekä huoltajien arkeen.   

 

LASTEN JA NUORTEN SEKÄ HUOLTAJIEN ARJEN HYVINVOINTI 
 

Lasten ja nuorten arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavia asioita huoltajat arvioivat asteikolla 0 (ei niin tärkeä) – 

4 (erittäin tärkeä). Kysymyksessä oli mahdollisuus valita useita tekijöitä erittäin tärkeiksi, jolloin vastaukset 

eivät välttämättä ole tärkeysjärjestyksessä. Alla olevasta kuviosta (KUVIO 2) on nähtävissä, miten vastaukset 

ovat jakautuneet prosentuaalisesti.  

 

KUVIO 2: Lasten ja nuorten arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavat asiat (N=200). 

 

Tärkeimmäksi lasten iloa ja hyvinvointia tuottavaksi tekijäksi osoittautui Terveys ja mielen hyvinvointi. Perhe 

ja lähisuku, Asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys sekä Ystävät ja kaverit nähtiin myös tärkeinä lasten ja 

nuorten iloa ja hyvinvointia tuottavina tekijöinä. 

Avoimissa vastauksissa huoltajien vastauksista nousi esiin, miten harrastukset ja kaverit nähdään tärkeänä 

tekijänä terveyden ja mielen hyvinvoinnin kannalta. Perhe ja lähisuku koettiin tärkeäksi, mutta moni huoltaja 

nosti esiin, miten heidän lähisukunsa asuu kaukana ja tapaaminen on siksi vaikeampaa. Asuinympäristön tur-

vallisuuden ja viihtyvyyden yhdeksi tärkeäksi lasten arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavaksi tekijäksi nähtiin 
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turvalliset liikennejärjestelmät. Ystävät ja kaverit olivat monen huoltajan mielestä tärkeitä heidän lapsilleen ja 

toivat iloa lasten elämään.  

”Läheiset ja mutkattomat suhteet isovanhempiin ovat voimavara! Vuorotyö ja opiskelu haastaa. Ei ehdi tarpeeksi nähdä 

esim. lasten mummia ja pappaa.” 

 

Huoltajien arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavia asioita huoltajat arvioivat asteikolla 0 (ei niin tärkeä) – 4 (erit-

täin tärkeä). Kysymyksessä oli mahdollisuus valita useita tekijöitä erittäin tärkeiksi, jolloin vastaukset eivät vält-

tämättä ole tärkeysjärjestyksessä. Alla olevasta kuviosta (KUVIO 3) on nähtävissä, miten vastaukset ovat jakau-

tuneet prosentuaalisesti.  

 
KUVIO 3: Huoltajien arkeen iloa ja hyvinvointia tuotavia asioita (N=200). 

 

Tärkeimmäksi huoltajien arkeen iloa ja hyvinvointia tuottavaksi asiaksi osoittautui Perhe, parisuhde ja koti. 

Terveys ja mielen hyvinvointi koettiin tuovan toiseksi eniten iloa ja hyvinvointia. Elinympäristön turvallisuus 

ja viihtyisyys tuotti kolmanneksi eniten ja Mielekäs työ/opiskelupaikka tuotti neljänneksi eniten iloa ja hyvin-

vointia huoltajien arjessa. Avoimissa vastauksissa perhe koettiin erityisen tärkeäksi Perheen, parisuhteen ja 

kodin kohdalla. Terveys ja mielen hyvinvointi auttoi jaksamaan arjessa. Elinympäristön turvallisuuteen ja 

viihtyisyyteen viitaten huoltajat mainitsivat oman asuinalueensa tuntuvan turvalliselta paikalta elää. Mielek-

kään työn/opiskelupaikan tunsi osa huoltajista toimeentulon ja sosiaalisten kontaktien vuoksi tärkeäksi osaksi 

tuomaan iloa ja hyvinvointia arkeen.  

”Työkaverit ovat monesti se ainut sosiaalinen kontakti viikon aikana.” 
”Terveys ja hyvinvointi. Kaikkien lapsista huolehditaan ja autetaan.” 
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LAPSEN JA NUOREN ARKEEN SEKÄ VANHEMMUUTEEN TOIVOTTU TUKI JA APU 
 

Kyselyssä selvitettiin huoltajien näkemyksiä siitä, millaista tukea ja apua huoltajat toivoisivat saavansa lasten 

ja nuorten arkeen sekä omaan arkeensa. Huoltajat saivat valita useamman annetuista vaihtoehdoista ja täy-

dentää niitä avoimilla vastauksilla. Alla olevassa kuviossa (KUVIO 4) on nähtävissä, miten Lasten ja nuorten 

kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin (127) toivottiin eniten tukea ja apua. Vanhemmuuteen ja kasvattajana 

toimimiseen (45) kaivattiin toiseksi eniten tukea ja apua. Perheen arkea koskevissa asioissa (36) kaivattiin 

kolmanneksi eniten ja parisuhteeseen (17) kaivattiin vähiten tukea ja apua Korvensuoran palvelukeskittymän 

alueella.  

 

KUVIO 4: Miten asuinalueesi lapsiperheiden tuen ja avun mahdollisuuksia tulisi lisätä, jotta lapsiperheitä voitaisiin tukea 

entistä paremmin? (N=154). 

Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin kaivattiin erityisesti lisää tukea ja apua harrastus, 

kerho ja vapaa-aika toimintaan liittyvissä asioissa. Huoltajat toivoivat harrastustoimintaa lisää omalle alueelle. 

Apua ja tukea toivottiin lisää myös terveyteen ja mielen hyvinvointiin, missä muutama huoltaja toivoi erityises-

ti kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen lisää resursseja. Tunnetaitoihin ja sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvissä asioissa toivottiin panostusta koulussa muun muassa kiusaamisen ehkäisyn kannalta. Van-

hemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen toivottiin lisää tukea erityisesti lapsen/nuoren sosiaalisten ja tun-

netaitojen tukemiseen liittyvissä asioissa, kuten aiheeseen liittyvään tietoon ja yhteisiin ohjeistuksiin.  Lisää 

tukea ja apua kaivattiin myös lapsen eri kehitysvaiheissa toimimiseen sekä lapsen/nuoren koulunkäynnin tu-

kemiseen liittyvissä asioissa, kuten kiusaamistilanteiden käsittelyyn ja oppimisen tukeen. Perheen arkea kos-

kevissa asioissa kaivattiin tukea ja apua eniten yhteisten pelisääntöjen sopimiseen liittyvissä asioissa, kuten 

selkeitä ohjeistuksia ja neuvoja älylaitteiden käyttöön liittyen. Toiseksi eniten huoltajat ilmoittivat tarvitsevan-

sa lisää tukea ja apua puolison jaksamiseen. Kolmanneksi eniten tukea ja apua toivottiin arjen hallintaan liitty-

vissä asioissa, kuten työn ja perheen yhdistämisessä. Parisuhteeseen huoltajat kaipasivat eniten apua ja tukea 

huoltajien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan perheessä.  Parisuhteen tukemiseen liittyen 

muutama huoltaja kaipasi lastenhoitajia. Kolmanneksi eniten huoltajat toivoivat saavansa lisää tukea ja apua 

päihteisiin ja erilaisiin riippuvuuksiin kohdistuvissa asioissa.  

”Koulupsykologipalveluita lisää. Nuorilla on paljon keskusteluntarvetta nykyään. Matalan kynnyksen kanavia heille ahdis-

tuksesta, kiusaamisesta yms. puhumiseen.” 
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LAPSIPERHEIDEN AVUN JA TUEN SAATAVUUS 
 

Raportissa käsitellään seuraavaksi lapsiperheiden kokemuksia avun ja tuen saatavuudesta. Kyselyssä selvitet-

tiin, mistä huoltajat ovat saaneet tukea ja apua itselleen ja perheelleen sekä huoltajien mielipiteitä palvelujen 

saatavuudesta. Tässä osiossa on koostettuna myös koronaviruspoikkeustilanteen positiivisia ja negatiivisia 

vaikutuksia lapsiperheiden arjessa sekä huoltajien kokemuksia korona-ajan tuesta. 

AVUN JA TUEN HAKEMISEN KANAVIA 
 

Kyselyssä selvitettiin, mistä Korvensuoran palvelukeskittymän alueen lapsiperheiden huoltajat ovat saaneet 

tukea ja apua itselleen ja perheelleen. Alla olevassa kuviossa (KUVIO 5) on esitelty tulokset kaikkien vastaajien 

osalta. 

 
KUVIO 5: Mistä ja miten olet saanut tukea ja apua itsellesi tai perheellesi? (N=199). 

 

Kyselyyn vastanneet ovat saaneet eniten apua sukulaisilta ja läheisiltä (169). Useampi huoltaja ilmoitti saa-

neen lastenhoitoapua isovanhemmilta. Toiseksi eniten tukea ja apua on saatu eri alojen ammattilaisilta (64), 

kuten neuvoloista. Huoltajien vastausten perusteella kolmanneksi eniten tukea ja apua on saatu sähköisistä 

kanavista (47), kuten sosiaalisesta mediasta. Neljänneksi eniten vastauksia tuli kohtaan, missä kerrottiin, että 

tukea ja apua ei ole tarvittu (39). Tilaisuuksista ja tapahtumista (34) on saatu tukea ja apua muun muassa 

vanhempainilloista.  Vähiten tukea ja apua on saatu jostakin muualta (8), kuten naapureilta ja ystäviltä.   

”Aina voi luottaa läheisten apuun.” 
”Sosiaalinen media. Löytyy vertaistukea.” 

 

KOKEMUKSET PALVELUIDEN SAATAVUUDESTA 
 

Kyselyssä selvitettiin Korvensuoran palvelukeskittymän alueen lapsiperheiden huoltajien mielipiteitä ja ko-

kemuksia palveluiden saatavuudesta. Huoltajille esitettiin väittämiä, joihin heidän mielipiteitään kartoitettiin 

viisiportaisella asteikolla. Mielipiteitä oli mahdollisuus täydentää avoimilla vastauksilla, joista on tehty poimin-

toja täydentämään huoltajien kokemuksia. Alla olevaan kuvioon (KUVIO 6) on koottu huoltajien mielipiteet 
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väittämäkohtaisesti. Kuten kuviosta on nähtävissä, 3 % huoltajista on sitä mieltä, että asuinalueella on tarjolla 

riittävän monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. 16 % oli osittain samaa mieltä, 32 % osittain 

eri mieltä ja jopa 44 % eri mieltä.  

”Enempi harrastuksia, kerhoja ja tapahtumia omalle kylälle. Ja esim. tiedotteita kotiin vapaa-ajan vietto-
paikoista perheille.” 

”Tarjonta on varsin heikkoa huomioiden lasten ja nuorten runsas määrä ja hyvät harrastustilat (koulut, ul-
koalueet). Kunta ei järjestä enää juuri mitään, seurat jotain.” 

Huoltajista 21 % oli sitä mieltä, että on voinut itse vaikuttaa siihen, ketä omien/perheen asioiden hoitami-

seen otetaan mukaan. 18 % oli osittain samaa mieltä, 7 % osittain eri mieltä ja 5 % täysin eri mieltä. 50 % vas-

taajista, ilmoitti, että heillä ei ole kokemusta asiasta. 

 

 
KUVIO 6: Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (N=196). 

 

Huoltajista 24 % on kokenut tulleensa aidosti kohdatuksi ja kuulluksi itseään ja perhettään koskevissa asiois-

sa. Vastaajista 30 % oli osittain samaa mieltä, 8 % osittain eri mieltä, 4 % eri mieltä ja 35 %:lla ei ollut kokemus-

ta. 

”Koululle ja korvensuoran päiväkodille kiitokset.” 
”Ammattilaiset toimivat hyvin, mutta myöntävät resurssien rajallisuuden.” 

 

17 % huoltajista on samaa mieltä, että ammattilaisten välinen yhteistyö on ollut sujuvaa ja toimivaa sekä 

perhettä kokonaisvaltaisesti tukevaa. 27 % oli osittain samaa mieltä, 9 % osittain eri mieltä ja 7 % eri mieltä. 

40 %:lla ei ollut kokemusta aiheesta.  

”Eri tahot eivät keskustele keskenään, tuen saanti on kankeaa ja tuntuu pallottelulta.” 
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”Tiedonsiirron rajoitukset estävät usein hoitamasta lapsen asioita kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi päiväkodista kouluun 
siirtyessä koulu saa lapsesta tietoja päiväkodista, mutta iltapäiväkerho ei. Tai jos nuokkarilla huoli jostain nuoresta, koulu 

ei saa puhua nuoren asioista mitään.” 
 

25 % mielestä yhteistyö ja vuorovaikutus ammattilaisten ja perheen välillä on sujuvaa ja toimivaa. 32 % oli 

osittain samaa mieltä, 9 % osittain eri mieltä ja 3 % eri mieltä. 31 % ei ollut kokemusta.  

”Pääasiassa toimii. Koululta tiedotteet ekaluokkalaisille tulee liian myöhään meille, joilla kaikki uutta ensimmäisen koulu-
laisen kanssa. Selkeämmät lukujärjestykset ja liikuntatunneista koko kauden suunnitelma, johon tarvittaessa muutoksia.” 

”Kokemukseni on, että varhaiskasvatuksessa oli todella hyvää Hönttämäen päiväkodilla, koulun kanssa toivoisin enem-
män yhteistyötä. Sosiaalipalveluista yms. ei ole kokemusta.” 

 

15 % huoltajista koki, että heidän saamansa apu ja tuki on ollut riittävää sekä koko perheen tarpeeseen vas-

taavaa. 25 % oli osittain samaa mieltä, 10 % osittain eri mieltä ja 5 % eri mieltä. 45 %:lla ei ollut kokemusta 

aiheesta.  

”Avusta puhutaan paljon neuvolassa, mutta minusta tuntuu, että vasta viimeisessä hengen hädässä minulla on mahdolli-
suus saada apua.” 

”Koko perheemme on saanut loistavaa palvelua Myllyojan neuvolasta.” 
”Koulusta saa avun, kaupungilta ei.” 

 

7 % huoltajista vastasi, että tukea ja apua on saatavilla helposti ja ajoissa. 23 % oli osittain samaa mieltä, 22 

% osittain eri mieltä ja 18 % eri mieltä. 30 %:lla ei ollut kokemusta.  

”Ei saa apua ajoissa/ennaltaehkäisevästi. Yläasteen opettajat ei ota koppia lapsen asioista, koska "opetan vain yhtä ainet-
ta". 

”Koulussa on koronan takia jätetty terveystarkistuksia tekemättä. Palveluissa, esim. perheneuvonnassa, on pitkät jonot.” 
”Usein odotellaan liian kauan. Tilanteisiin pitää puuttua nopeammin.” 

 

8 % huoltajista vastasi, että lapsiperheille suunnatusta avusta ja tuesta tiedotetaan riittävästi ja tieto on 

helposti löydettävissä. 32 % oli osittain samaa mieltä, 24 % osittain eri mieltä ja 20 % eri mieltä. 16 %:lla ei 

ollut kokemusta.  

”En ole törmännyt useamman vuoden alueella asumisen aikana monestikaan näihin. Ainoat mitä jäänyt mieleen on MLL:n 
perhekerhon tiedotteet.” 

”Netistä löytää, kun tarpeeksi etsii.” 
”Harrastuksista tiedotetaan tosi huonosti ja aina kuulee jonkun alkaneen, kun ei enää ehdi ilmoittaa tai on täynnä tai jo 

loppumaisillaan. Monia tahoja, jotka järjestävät niin ei tiedä mistä etsiä. Tiedotteita lapsille kotiin päiväkodista ja 
 koulusta.” 
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KORONAVIRUSPOIKKEUSTILANTEEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEILLE 
 

Koronaviruspoikkeustilanne on vaikuttanut monen Korvensuoran palvelukeskittymän alueen lapsiperheen 

arkeen. Kokemuskartoituksessa selvitettiin huoltajien näkemyksiä siitä, millaisia positiivisia ja negatiivisia vai-

kutuksia poikkeustilanteella on ollut lapsiperheiden arjessa. Lisäksi selvitettiin, millaista korona-ajan apua ja 

tukea perheet ovat tarvinneet tai tarvitsevat tällä hetkellä.  

Avoimissa vastauksissa huoltajat nostivat positiiviseksi vaikutukseksi perheen yhteisen ajan lisääntymisen, 

mikä on lisännyt perheenjäsenten läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Etätyö koettiin useammassa 

perheessä hyväksi asiaksi, sillä se on helpottanut arkea ja lisännyt lasten kanssa vietettävää aikaa. Joissakin 

perheissä oli enemmän vapaa-aikaa, kun turhat menot ovat jäänet pois ja arki on rauhoittunut pääsääntöisesti 

kotiin.  

Koronaviruspoikkeustilanteen negatiivisiksi vaikutuksiksi nousivat sosiaalisten suhteiden ja ystävien sekä su-

kulaisten tapaamisten vähentyminen. Ystävien ja läheisten tapaamista kaipasivat niin perheen lapset, nuoret 

kuin aikuisetkin. Moni huoltaja koki harrastusten tauolle jäämisen negatiiviseksi asiaksi. Osalla harrastukset 

olivat loppuneet kokonaan koronaviruspoikkeustilanteen vuoksi ja osa pystyi harrastamaan vielä jossain mää-

rin. Huoltajien avovastauksista oli huomattavissa, miten moni koki lisääntyneen perheen keskeisen yhdessä-

olon negatiivisesti. Arki koettiin yksitoikkoisena ja jossain määrin tylsänä, kun suurin osa ajasta vietettiin per-

heen kesken kotona.  

Alla olevasta kuviosta on nähtävissä, millaista koronatilanteeseen liittyvää tukea ja apua perheet ovat tarvin-

neet tai tarvitsevat tällä hetkellä. Suurin osa koki, että tuelle ja avulle ei ole tarvetta, mutta jotkut perheet ovat 

tarvinneet apua lastenhoitoon ja terveydenhoitoon sekä kauppa-apua. Huoltajat kaipasivat myös omaa aikaa 

sekä harrastuksia niin lapsilleen kuin itselleen.  

 

 
KUVIO 7: Millaista koronatilanteeseen liittyvää tukea ja apua perheenne on tarvinnut / tarvitsee tällä hetkellä? (N=55). 
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LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN SEKÄ ELINYMPÄRISTÖ 
 

Raportin toinen osio koskee huoltajien näkemyksiä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen mahdollisuuksista 

sekä elinympäristöön liittyviä kokemuksia. Kyselyn kautta selvitettiin, millä tavoin Korvensuoran alueen lapsi-

perheiden huoltajat toivovat oman asuinalueensa lapsi- ja perhepalveluiden sekä toiminnan kehittyvän, 

jotta ne tukisivat perheiden arjen sujuvuutta sekä hyvinvointia. Kyselyssä kartoitettiin myös asuinalueiden 

viihtyisyyttä lisääviä ja vähentäviä tekijöitä, perheiden halukkuutta osallistua asuinalueensa kehittämistyöhön 

ja yhteisölliseen toimintaan sekä julkisten tilojen käyttötoiveita. Tulokset on koottu asuinalueittain: Talvikan-

gas-Korvensuora-Huonesuo ja Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki.  

 

TALVIKANGAS-KORVENSUORA-HUONESUO 
 

ASUINALUEEN VIIHTYISYYS JA VETOVOIMAISUUS 
Kyselyssä selvitettiin huoltajien näkemyksiä siitä, mitkä tekijät lisäävät Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo-

asuinalueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Huoltajien vastauksista nousi esiin erityisesti ympäristöön 

liittyvät tekijät, joissa nostettiin esiin muun muassa luonto ja luonnonläheisyys sekä rauhallisuus ja turvallisuus. 

Vastauksista nousi esiin myös, että pieni asuinalue loi viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Lisäksi alueella olevat puistot 

koettiin tärkeiksi tekijöiksi viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden kannalta. Huoltajien vastauksista ilmeni, miten 

palvelut kuten lähikauppa sekä lähellä olevat koulut koettiin tärkeiksi tekijöiksi Talvikankaan, Korvensuoran 

sekä Huonesuon asuinalueilla. Asuinalueen viihtyisyyttä lisäsi erilaiset liikuntamahdollisuudet, kuten monipuo-

liset ulkoilumahdollisuudet, esimerkiksi ulkoilumaasto ja siellä sijaitsevat lenkkipolut ja hiihtoladut. Muutamis-

sa avovastauksissa oli maininta myös yhteisöllisyydestä sekä sijainnista.  

”Luonto; hiihto, lenkkeily, maastopyöräily, marjastus.” 
”Pienen alueen etu, että saman ikäluokan lapsia ja heidän vanhempiansa tuntee laajasti.” 

”Koulut ja päiväkodit lähellä.” 
”Riittävät palvelut, kokoontumistiloja eri-ikäisille.” 

”Ulkoiluun hyvät ulkoilureitit metsissä ja kuntopolulla perheen ja koiran kanssa liikkumiseen sekä kuntoiluun.” 
”Kyläyhteisöllinen meininki.” 

 

Kokemuskartoituksessa selvitettiin huoltajien näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vähentävät Talvikangas-

Korvensuora-Huonesuo- asuinalueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta asuinalueena. Vastauksissa nousi 

esiin erityisesti liikenteen aiheuttama melu sekä muut haitat. Alueella oleva vilkas mopo- ja autoliikenne koet-

tiin useammassa vastauksessa pelottavaksi ja vaaralliseksi. Muutamassa vastauksessa oli maininta siitä, miten 

mopoilijoiden ajo lenkkipoluilla koettiin alueen viihtyisyyttä häiritseviksi tekijöiksi. Yleinen häiriköinti koettiin 

asuinalueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta vähentäviksi tekijöiksi. Ympäristöön liittyvät tekijät, kuten ros-

kaisuus sekä huonokuntoiset tiet nousivat esiin usean huoltajan vastauksessa. Myös palveluiden niukkuus ko-

ettiin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta vähentävinä tekijöinä. Palveluita koettiin olevan liian vähän ja esiin nou-

si esimerkiksi postin ja kirjaston puuttuminen.  

”Mopoilijat, jotka ajavat pyöräteitä pitkin lujaa, muista välittämättä.  Samoin ajetaan autoteilläkin, 
ilman kilpiä, keulien.  Mopot eivät todellakaan kulje niin ”hitaasti" kuin pitäisi.” 

”Koirankakat tienvarsilla! Roskapönttöjä voisi olla enemmän ja sellaisia pussiautomaatteja, joita esimerkiksi kaupungilla 
on.” 

”Terv.huoltopalveluiden puute lähellä (neuvola), kulttuuripalveluita juurikaan.” 
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LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 
 

Kyselyssä selvitettiin lapsiperheiden huoltajien näkemyksiä siitä, miten eri palveluita tulisi lisäävät Talvikan-

gas-Korvensuora-Huonesuo-asuinalueiden alueella kehittää. Huoltajat saivat valita useamman annetuista 

vaihtoehdoista ja täydentää niitä avoimilla vastauksilla. Kuten alla olevasta kuviosta (KUVIO 8) on nähtävissä, 

huoltajat toivoivat eniten liikuntapalveluiden (79), kulttuuripalveluiden (37), muiden alueen palveluiden ja 

toimintojen (34) sekä julkisliikenteen palveluiden (32) kehittämistä. 

 

 

KUVIO 8: Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen (N= 121, valittujen vastausten lukumäärä N= 353  
(Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo). 

 

Avoimissa vastauksissa liikuntapalveluiden kohdalla nousi esiin, miten huoltajat toivoivat nykyisten liikunta-

paikkojen parempaa kunnossapitoa, kuten jalkapallokentän nykyisen nurmen vaihtamista tekonurmeksi, fris-

beegolf-rataa sekä yleisestikin parempia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Kulttuuripalveluita toivottiin 

yleisesti ottaen lisää asuinalueelle. Muut alueen palvelut ja toiminnot koskivat muun muassa erilaisten kaup-

pojen kuten kukkakaupan saamista sekä harrastustoimintaa. Julkisliikenteen palveluihin kohdistuvat avovas-

taukset käsittelivät toiveita runsaimmista ja erilaisista linja-autoyhteyksistä. Järjestöjen, yhdistysten ja vapaa-

ehtoisten palveluiden ja toiminnan kehittämisen avovastaukissa toivotiin esimerkiksi selkeämpää tiedottamis-

ta alueella toimivista järjestöistä, yhdistyksistä sekä vapaaehtoispalveluista ja toiminnasta. Oppilas- ja opiskeli-

jahuoltopalveluiden kohdalla toivottiin parempaa saatavuutta sekä henkilökunnan pysyvyyttä. Perusopetus-

palveluita toivottiin kehitettävän esimerkiksi riittävän oppimisen tuen saannilla. Terveyspalveluita toivottiin 

kehitettävän saamalla mahdollisimman monipuolisia terveyspalveluita mahdollisimman lähelle omaa asuinalu-

etta. 



14 
 

”Koulujen liikuntasaleissa voisi olla peliryhmiä eri ikäisille lapsille ja vanhemmille,  
ei pelkästään urheiluseurojen järjestämänä vaan matalan kynnyksen toimintana.” 

”Koululla teatterivierailuja sekä konsertteja koko perheelle.” 
”Eri ikäisille erilaisia kerhoja esim. 5–12 v kaipasi askartelu/kädentaidon ”tyttökerhoja” ja poikakirjoja.  

Pyöränkorjaus esim. pojille, kokkikerhoja, jumppakerhoja, ym.” 
”Bussivuoroja saisi kulkea tiheämmin, 3 kertaa tunnissa.” 

”Pihatapahtumia kuten esim. kirpputoreja koulujen piha-alueille muutenkin kuin Korvensuorapäivien yhteyteen.” 
”Terveydenhoitaja joka päivä tavoitettavissa, sinne hyvät resurssit ja helppo yhteydenottomahdollisuus.” 

”Kuka on kuraattori? Miten häntä lähestytään, onko kouluilla? Pitäisi olla enemmän  
lasten päivittäisessä arjessa mukana koulussa. Tällä hetkellä lapset tuntevat vain terveydenhoitajan.” 
”Oppimisen tuki on ihan riittämätöntä tuentarpeisilla lapsilla. Pitäisi olla paremmat mahdollisuudet  

päästä pienopetukseen. Talvikankaan koulun avoimet tilat vaikeuttavat oppimista hälyn vuoksi.” 
”Hyvinvointipiste koulun läheisyyteen, jossa palvelut lapsiperheille.” 

 

MUITA KEHITTÄMISTOIVEITA JA JULKISTEN TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN 
 

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo-asuinaluetta kehitettävän 

muun muassa palveluiden kuten kirjaston saannilla sekä harrastusmahdollisuuksia lisäämällä. Alueen toivottiin 

säilyvän luonto kunnioittavana ja alueille toivottiin esimerkiksi lisää roskakoreja ympäristön siisteyden paran-

tamiseksi. Alueen turvallisuuteen ja rauhallisuuteen toivottiin kiinnitettävän huomiota ja yhdessä avovastauk-

sessa ehdotettiin ammattilaisten puuttumista epäkohtiin oikeaoppisesti. Alueella toivottiin myös teiden pa-

rempaa kunnossapitoa. Lisäksi huoltajat toivoivat yhteisöllisyyden tunteen ylläpitämistä ja kehittämistä esi-

merkiksi erilaisten yhteisten tapahtumien avulla.  

”Koko perheen liikuntapaikkojen tai urheilupuistojen rakentaminen, sekä niiden lähelle muita palveluja: ravintola/kahvila. 
Tai hiihtoladun varrelle kahvila.” 

”Toivoisin, että luonto ja puistot säilyisivät ja että erityisesti leikkipuistoista pidettäisiin huoli  
ja niitä kehitettäisiin edelleen. Toivoisin, että metsät tällä alueella säilyisivät  

ja näin ollen mahdollistaisivat jatkossakin hyvät luontoliikunta puitteet.” 
”Turvallisuuteen panostusta tarvittaisiin lisää: huumeiden ja muiden päihteiden käyttö alueella.” 

”Tuiskutien ja Talvikankaantien risteysalueita kannattaisi kehittää - ovat vaarallisia.” 
”Pitäisi olla joku perheiden yhteinen kokoontumispaikka/kahvila tai jokin perhe tapahtuma esim. kerran kuussa.  

Johon voisi osallistua sekä aikuiset ja lapset, samanlainen kuin Ouluhallin perhekuperkeikka  
voisi olla kerran kuussa Talvikankaan koululla.” 

 

Asuinalueen julkisten tilojen hyödyntämisen mahdollisuuksissa avovastauksissa nousi selkeästi esiin toive 

julkisten tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien liikuntasalien laajempaa käyttöönottoa harrastusmahdollisuuk-

siin. Julkisia tiloja toivottiin hyödynnettävän esimerkiksi monipuolisissa kerhotoiminnoissa sekä tapahtumissa, 

kuten kirpputoreissa. Useampi huoltaja toivoi mahdollisuutta vuokrata julkisia tiloja yksityiskäyttöön, esimer-

kiksi juhliin ja liikuntatapahtumiin.  

”Koulujen ja päiväkotien saleihin ja muihin tiloihin erilaisia eri-ikäisten ryhmiä, kuten salibandy ja koris.” 
”Erilaista kerhotoimintaa, kuten käsityökerho, kokkikerho, askartelukerho, tiedekerho, digi tai teknologiakerho, maalaus-

kurssi, lukupiiri, pelitoiminta.” 
”Ennen joulua joulumarkkinat Talvikankaan koulun juhlasaliin, jonne esim. luokat voisivat varata paikan. Lisäksi perheille-

kin mahdollisuus erikseen varata pöytäpaikka.” 
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KEHITTÄMISEEN JA YHTEISÖLLISEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN  
                                                                                                                                                                                                                 

Kyselyssä selvitettiin Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo-asuinalueiden lapsiperheiden huoltajien haluk-

kuutta osallistua asuinalueensa kehittämiseen ja yhteisölliseen toimintaa. Kuten alla olevasta kuviosta (KU-

VIO 9) on nähtävissä, huoltajista 19 % vastasi olevansa kiinnostunut osallistumaan alueen kehittämistyöhön.  

 

KUVIO 9: Halukkuus osallistua asuinalueen kehittämistyöhön (N=) (Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo). 

 

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivat esiin halukkuutta osallistua asuinalueensa kehittämistyöhön muun 

muassa vastaamalla erilaisiin kyselyihin ja osallistumalla talkoisiin. Huoltajista puolestaan 81 % vastasi, ettei 

ole halukas osallistumaan alueensa kehittämistyöhön. Avoimissa vastauksissa huoltajien halukkuuden esteenä 

olla osallistumatta asuinalueen kehittämistyöhön nousi suurimpana tekijänä ajanpuute. Myös jaksaminen sekä 

oman osuuden tekeminen jo aiemmin nousi syiksi olla haluton osallistumaan kehittämistyöhön.  

”Kyselyjä kotiin realistisesti toteutettavista asioista, joista sitten yhteenvetona  
esim. vanhempainilta päiväkotiin ja kouluun tai tiedote miten kylää tullaan kehittämään.” 

”Talkoot pitkospuiden saamiseksi Kalimeenojan ympärille.” 
”En millään tässä elämäntilanteessa jaksa edes ajatella mitään ylimääräistä.” 

 

 

TIETO ASUKASTUVAN TOIMINNASTA JA ASUKASTUPATOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 
 

Kyselyssä kartoitettiin Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo-asuinalueiden lapsiperheiden huoltajientietoa 

asukastuvan toiminnasta alueella sekä halukkuutta osallistua asukastupatoimintaan. Alla olevasta kuviosta 

(KUVIO 10) voi huomata, miten 89 % vastaajista tietää, että alueella toimii asukastupa. 11 % vastaajista ei tiedä 

asukastuvan toimivan alueella.  
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KUVIO 10: Tiedätkö, että alueella toimii asukastupa? (N=145) (Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo). 

 

Seuraavasta kuviosta (KUVIO 11) on nähtävissä, miten 15 % vastaajista on halukkaita osallistumaan asukastu-

van toimintaan. 85 % vastaajista ei ole halukkaita osallistumaan asukastuvan toimintaan asuinalueellaan.  

 

 
KUVIO 11: Haluaisitko osallistua asukastuvan toimintaan? (N=129) (Talvikangas-Korvensuora-Huonesuo). 

 

Useampi huoltaja oli halukas osallistumaan asukastuvan toimintaan esimerkiksi asiakkaana ja erilaisten tapah-

tumien kautta. Muutamissa vastauksissa ilmeni myös halukkuus osallistua, mutta ei tiedetty miten. Suurim-

maksi syyksi olla haluton osallistumaan asukastuvan toimintaan koettiin ajanpuute sekä jaksaminen. 

”Voisin osallistua, jos jotain sopivaa toimintaa löytyy. Esim. lapsiperheille suunnattua, jumppia tms. Olisi kiva, kun olisi 
jotain aikuiselle ja lapselle suunnattua yhteistä tekemistä.” 

”Liian kaukana aikuisten olohuoneeksi, eikä toiminnasta ole oikein tietoa - mitä siellä voisi tehdä?” 
 

Yhteenvetona vastausten jakautumisen perustella on nähtävissä, että suurin osa kyselyyn vastanneista on tie-

toisia alueella toimivasta asukastuvasta, mutta eivät kuitenkaan koe oman aikansa riittävän toimintaan osallis-

tumiseen.  
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HÖNTTÄMÄKI-KORVENKYLÄ-HEIKINHARJU-VESALANMÄKI 
ASUINALUEEN VIIHTYISYYS JA VETOVOIMAISUUS 
 

Kyselyssä selvitettiin huoltajien näkemyksiä siitä, mitkä tekijät lisäävät Hönttämäen-Korvenkylän-

Heikinharjun-Vesalanmäen asuinalueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Vastauksissa nousivat erityisesti 

esiin ympäristöön liittyvät tekijät, kuten luonto ja luonnonläheisyys sekä rauhallisuus. Toisena viihtyvyyttä ja 

vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä huoltajat pitivät palveluita, joista erityisesti koulut sai useampia maininto-

ja. Erilaiset liikuntamahdollisuudet, kuten monipuoliset puitteet ulkona liikkumiselle olivat kyselyyn vastannei-

den mielestä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta lisääviä tekijöitä.   

”Maaseudun läheisyys, vaikka kaupungissa ollaan.” 
”Hyvä kunnallinen päiväkoti, josta on ihanan turvallista siirtyä saman katon alle kouluun.” 

”Palvelut parantuneet lähivuosina hyvin.” 
”Pururata, josta hyvät yhteydet moneen suuntaan.” 

 

Asuinalueensa viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta vähentävinä tekijöinä huoltajat pitivät palveluiden niukkuut-

ta. Ympäristöön liittyvät tekijät kuten roskaisuus ja huonokuntoiset tiet sekä vähäiset harrastusmahdollisuudet 

koettiin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta vähentävinä tekijöinä. Myös liikenteen aiheuttama melu sekä muut 

haitat, kuten vaarallinen mopo- ja autoliikenne koettiin vähentävän alueen viihtyisyyttä. Muutamia mainintoja 

sai myös yleiseen häiriköintiin liittyvät tekijät.  

”Ruokakauppaa lukuun ottamatta ei palveluita.” 
”Toivottavasti metsää ei kaadeta joka paikasta uusien talojen tieltä.” 
”Tekemistä eri ikäisille. Ei ole täällä mitään ulkoilukuntoiluvälineitä.  

Oulussa reuna-alueet on unohdettu, keskitytään vain kantaOulun kehittämiseen.” 
”Kuusamontien aiheuttama meluhaitta.” 

 

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 
 

Kyselyssä selvitettiin lapsiperheiden huoltajiennäkemyksiä siitä, miten eri palveluita tulisi kehittää Hönttämä-

ki-Korvenkylä-Heininharju-Vesalanmäki asuinalueilla. Kyselyyn vastanneet saivat valita useamman tekijän 

annetuista vaihtoehdoista ja täydentää niitä avoimilla vastauksilla. Alla olevasta kuvasta (KUVIO 10) selviää, 

miten huoltajat toivoivat eniten liikuntapalveluiden (16), kirjastopalveluiden (13), terveyspalveluiden (10) sekä 

nuorisopalveluiden sekä järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten palveluiden ja toiminnan kehittämistä.       
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KUVIO 12: Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämien (N= 36, valitut vastaukset N= 91)  

(Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki). 

 

Avoimissa vastauksissa liikuntapalveluiden kehittämisessä nousi esiin esimerkiksi luistinkentän saaminen Kor-

venkylän puolelle sekä yleisestikin toivottiin lisää liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia omalle alueelle. Kirjas-

topalveluiden kohdalla moni huoltaja toivoi kirjastoa omalle asuinalueelleen. Terveyspalveluissa kaivattiin eri-

tyisesti hammashoitolapalveluita omalle alueelle. Nuorisopalveluiden kohdalla toivottiin yleisesti enemmän 

vapaa-ajan toimintaa nuorille. Järjestöjen, yhdistysten sekä muiden vapaaehtoisten palveluilta ja toimintaa 

toivottiin kehitettävän lisäämällä lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa kuten kerhoja ja muita aktiviteetteja. 

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita ehdotettiin kehitettävän lisäämällä henkilökuntaresursseja. Varhaiskas-

vatuspalveluiden resursseja toivottiin lisättävän, jolloin lapset mahtuisivat paremmin lähialueen päiväkoteihin. 

Perusopetuspalveluiden kohdalla muutama huoltaja mainitsi lähikoulujen olevan melko täynnä. Sosiaalipalve-

luista toivottiin lisää tietoa. Julkisliikenteen palveluiden kehittämisessä nousi esiin heikohkot linja-

autoyhteydet ja niihin toivottiin uudistusta ja runsautta.  

”Lisää ulkoliikuntapaikkoja esim. frisbeegolf-rata, lisää maaleja talvella jääkentille, 
 Korvenkylään mäenlaskupaikka tai luistinkenttä.” 

”Kirjasto lähemmäs + sopivat aukioloajat.” 
”Kiertävä hammastarkastushoitoauto. Järjetöntä, että kaikki lapset viedä vuorotellen Aapistielle, 
 kun koulun pihaan voisi ajaa mobiilihoitola ja sinne luokka kerrallaan perä kanaa tarkastukseen.  

Jatkohoidot sitten ohjataan Aapistielle. Niin kuin ennen vanhaan "klinikka-auto" kiersi kyläkoulut.” 
”Nuorisopalveluiden jakaantumista esim. Talvikankaan koulun alueelle, jossa toisinaan melkoinen meno.  

Alakouluikäistä lasta ei halua laskea Saleen yksin kauppaan tai nuokkarille iltapäivällä, kun moporalli on melkoista.” 
”Yhteisölliset tapahtumat, nuorison pariin jalkautuminen  

(järjestöjen, yhdistysten sekä muiden vapaaehtoisten palvelut ja toiminnat).” 
”Ennaltaehkäisevän työn tärkeys näkyväksi (oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut).  

Enemmän kahdenkeskisiä keskusteluja lasten ja nuorten kanssa.” 
”Kaikki lapset pääsisivät samaan päiväkotiin. Nyt olemme kuskanneet kahteen eriin.” 

”Koulutkin taitavat olla aika täynnä ja Korvenkylän alue kasvaa kovaa vauhtia.” 
”Ajattelisin, että tätä palvelumuotoa (sosiaalipalvelu) voisi tarjota esimerkiksi perhekerhon yhteydessä toisinaan.  
Perhetyöntekijän vierailu ja palveluista kertominen voisivat madaltaa kynnystä hakeutua tarvittavan avun piiriin.” 

”Enemmän bussivuoroja Korvenkylään. Voisiko yksi kulkea Korvenkylästä Talvikankaan kautta kaupunkiin?” 
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MUITA ASUINALUEEN KEHITTÄMISTOIVEITA JA JULKISTEN TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN 
 

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinkarju-Vesalanmäki alueita kehitet-

tävän lisäämällä erilaisia palveluita asuinaluille. Harrastusmahdollisuuksia toivottiin kehitettävän tuomalla lisää 

erilaista harrastustoimintaa. Alueen toivottiin säilyvän luontoa kunnioittavana. Muutama huoltaja mainitsi, 

miten teiden kunnossapitoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Yhteisöllisyyden tunnetta ehdotettiin kehi-

tettävän esimerkiksi yhteisten tapahtumien muodossa. Lisäksi toivottiin muun muassa rauhallisuutta ja turval-

lisuutta.   

”Kehitetään perheiden palveluja ja tarjotaan jalkautuvaa palveluita nuorisolle ja marginaaliryhmille, jos sellaisia ryhmit-
tymiä keskittyy selkeästi (mielenterveys-, päihde- ja kotoutumispalvelut) alueelle.” 

”Toivoisin Korvenkylään paikkoja, jonne on mukava kokoontua: yhteinen grillipaikka, mäenlaskupaikka, luistelukenttä.” 
”Luonnonympäristöä kannattaa vaalia ja jättää polut ja metsät mahdollisimman rauhaan ainakin alueen reuna-alueilla 

(Kalimeenojan varsi on aarre!). Nämä toimivat henkireikänä monelle ja koulut ym. käyttävät näitä opetuksessa.” 
”Toimiva ja turvallinen tiestö.” 

”Lisää yhteisöllisyyttä lisääviä ulkoilmatapahtumia.” 
 

Asuinalueen julkisten tilojen hyödyntämisen mahdollisuuksista huoltajat nostivat esiin avovastauksissa kou-

lujen ja päiväkotien tilojen laajemman käytön harrastusmahdollisuuksille. Julkisia tiloja toivottiin hyödynnettä-

vän esimerkiksi monipuolisissa kerhotoiminnoissa.  

”Enemmän erilaisia liikuntaryhmiä saleihin, vapaita salivuoroja asukkaiden käyttöön.” 
”Koppero elinvoimaiseksi, enemmän harrastusmahdollisuuksia siihen + Hönttämäen alueelle.” 

”Nuorisotilat laajemmin käyttöön, että olisi paikkaa mihin mennä nuorilla.” 
”Mahdollisuus käyttää tiloja kerhotoiminnoissa.” 

 
 

KEHITTÄMISEEN JA YHTEISÖLLISEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 
 

Kyselyssä selvitettiin Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki asuinalueiden lapsiperheiden huolta-

jien halukkuutta osallistua asuinalueensa kehittämiseen ja yhteisölliseen toimintaa. Kuten alla olevasta kuvi-

osta (KUVIO 13) on nähtävissä, huoltajista 30 % vastasi olevansa kiinnostunut osallistumaan alueen kehittämis-

työhön. 

 

KUVIO 13: Halukkuus osallistua asuinalueen kehittämistyöhön(N=43) (Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki). 
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Avoimissa vastauksissa muutama huoltaja toi esiin halukkuutta osallistua asuinalueensa keittämistyöhön, mut-

ta ei ollut varma, miten. Esiin nousi ajatus siitä, että toiminta ei saisi olla liian sitovaa. Vastaajista 70 % ei ollut 

halukkaita osallistumaan alueensa kehittämistyöhön. Avoimissa vastauksissa huoltajien halukkuuden esteenä 

olla osallistumatta nousi suurimpana tekijänä ajanpuute.  

”Koen kehittämisen ja yhteisöllisyyden olevan viihtyisän asuinalueen tärkeimpiä ominaisuuksia.” 
”Periaatteessa haluan, mutta se on satunnaista, en oikein uskalla sitoutua.” 

”Töiden jälkeen ei tahdo jaksaa, jos tarvitsee aktiivista panosta asiaan.” 
 

 

TIETO ASUKASTUVAN TOIMINNASTA JA ASUKASTUPATOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 
 

Kyselyssä kartoitettiin Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki-asuinalueiden lapsiperheiden huol-

tajien tietoa asukastuvan toiminnasta alueella sekä halukkuutta osallistua asukastupatoimintaan. Alla ole-

vasta kuviosta (KUVIO 14) voi huomata, miten 79 % vastaajista tietää, että alueella toimii asukastupa. 21 % 

vastaajista ei tiedä asukastuvan toimivan alueella.  

 
KUVIO 14: Tiedätkö, että alueella toimii asukastupa? (N=48)  (Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki). 

 

Seuraavasta kuviosta (KUVIO 15) on nähtävissä, miten 5 % alueen vastaajista on halukkaita osallistumaan 

oman alueensa asukastuvan toimintaan. 95 % vastaajista ei ole halukkaita osallistumaan asukastuvan toimin-

taan asuinalueellaan.  
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KUVIO 15: Haluaisitko osallistua asukastuvan toimintaan? (N=43) (Hönttämäki-Korvenkylä-Heikinharju-Vesalanmäki). 

 

Avovastuksista ei käynyt ilmi, millä tavoin asukastuvan toimintaan osallistumista haluttaisiin tehdä. Suurim-

maksi syyksi olla haluton osallistumaan asukastuvan toimintaan koettiin ajanpuute. Muutama huoltaja ei tien-

nyt miten ja milloin toimintaan voisi osallistua.  

”Arjen ollessa hektinen, osallistuminen olisi enemmän projektiluontoista,  
kuten tapahtumien järjestelyä tai kehittämistä.” 

”En tohdi sitoutua tässä työtilanteessa, ehkä joskus?” 
 

Vastausten jakautumisen perusteella voi päätellä, että iso osa huoltajista tietää asukastuvan toimivan alueel-

laan, mutta eivät koe oman aikansa kuitenkaan riittävän toimintaan osallistumiseen.  

 

 


