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Kartoituksen tarkoituksesta ja toteutuksesta

Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää alueella asuvien lapsiperheiden kokemuksia ja ajatuksia:
-Arjen sujuvuutta ja hyvinvointia edistävistä ja haastavista asioista,
-arjen tukeen, apuun ja palveluihin liittyvistä asioista, 
-asuinalueen viihtyisyyteen, vetovoimaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä
-toiveita asuinalueen kehittämiseen liittyen. 

Kartoitus toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 24.1. – 6.2.2022 välisenä aikana yhteistyössä Kaakkurin 
palvelukeskittymän:

-sivistys- ja kulttuuripalveluiden, 
-alueen hyvinvointipalveluiden sekä 
-3.sektorin edustajien kanssa.

Kartoituksen käytännön toteutuksesta sekä aineiston koonnista vastasi MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. 

Lisätietoa kartoitukseen liittyen palvelukeskittymän edustajilta: Outi Ervasti, outi.ervasti@ouka.fi ja Antti Annunen, 
antti.annunen@ouka.fi sekä

Airi Martikainen, lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry : 
airi.martikainen@mll.fi
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Kartoituksen aineistosta

• Kartoitukseen vastasi yhteensä 298 
Kaakkurin palvelukeskittymän 
alueella asuvaa lapsiperhettä 
(n. 13 % alueella asuvista alle 18 v. 
lasten perheistä). 

• Vastaajaperheissä oli yhteensä 573 
kotona asuvaa lasta.



Kartoitusaineiston koonnista

1. Kaikkien vastaajien vastaukset

2. Vastausten alueellinen vertailu: 

oKaakkuri

oMetsokangas sekä 

oOululahti-Kaakkurinkangas.

3.Vastausten vertailu lasten ikäryhmien mukaisesti:

oAlle kouluikäiset (0–6 v.)

oAlakouluikäiset (7–12 v.)

oNuoret (13–16 v. sekä yli 16 v. kotona asuvat nuoret)

Kattava koonti aineistosta on toimitettu Kaakkurin palvelukeskittymän työryhmälle. Aineistoa
hyödynnetään alueen lapsi- ja perhepalveluiden sekä –toimintojen edelleen kehittämisessä. 

Kartoituksen aineisto suodatettiin ja koottiin kolmeen kokonaisuuteen: 



Kartoituksen tuottama aineisto on koottu tähän 
esitykseen seuraavien teemojen alle:

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia arjen hyvinvointiin liittyen

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia lapsiperhepalveluista ja toiminnoista 
Kaakkurin palvelukeskittymän alueella

❑ Vastaajaperheiden kokemuksia Kaakkurin palvelukeskittymän alueesta 
asuinalueena ja elinympäristönä



Vastaajaperheiden kokemuksia 
arjen hyvinvointiin liittyen



Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=297

•Vastaajia pyydettiin arvioimaan kyselylomakkeelle
kirjattuja lasten ja nuorten arkeen iloa ja hyvinvointia 
tuottavien tekijöiden merkityksellisyyttä oman lapsen
arjen näkökulmasta arvoasteikolla: Erittäin tärkeä –
Tärkeä – Melko tärkeä – Ei ollenkaan tärkeä.

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää annettuja 
vaihtoehtoja myös Jokin muu-kohtaan. 

•Kaikkien vastaajien vastauksia tarkasteltaessa erittäin 
tärkeiksi lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviksi 
tekijöiksi nousevat:
oTerveys ja mielenhyvinvointi (86%)
oPerhe ja lähisuku (79%)
oAsuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys (76%)

•Koonti avovastauksista seuraavalla dialla.



Lasten ja nuorten arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=279

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=67). 

• Avovastauksissa nostettiin esille 
kehittämistarpeita mm.
o mielekkään vapaa-aikatoiminnan sekä 

harrastus- ja kerhotoiminnan 
mahdollisuuksiin liittyen sekä

o asuinalueen turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen liittyen.

Loma-aikojen päiväleiritoiminnan mahdollisuudet tärkeitä. 
Metsokankaan koululla oli 3 viikon aikana päiväleiri viime 

kesäkuussa ja aivan mahtava. Lisää vastaavia.

Nuorten vapaa-ajanviettopaikka puuttuu Metsokankaalta.

Mahdollisuuksia on, jos on varaa.

Koulu mahdollistaa ihanasti kerhoja!

Turvallinen ympäristö mahdollistaa lasten liikkumisen 
keskenään ulkona ja menemään yksin kavereille.

Mukavat ulkoilualueet lisäävät viihtyvyyttä ja intoa 
säännölliseen ulkoiluun.



Huoltajien arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=297

•Vastaajia pyydettiin arvioimaan kyselylomakkeelle 
kirjattuja huoltajien arkeen iloa ja hyvinvointia 
tuottavien tekijöiden merkityksellisyyttä oman 
arjen näkökulmasta arvoasteikolla: Erittäin tärkeä 
– Tärkeä – Melko tärkeä – Ei ollenkaan tärkeä.

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää annettuja 
vaihtoehtoja myös Jokin muu-kohtaan. 

•Kaikkien vastaajien vastauksia tarkasteltaessa 
erittäin tärkeiksi huoltajien arjen hyvinvointia 
lisääviksi tekijöiksi nousevat:
oPerhe, parisuhde koti (91%)
oTerveys ja mielenhyvinvointi (86%)
oElinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys (63%)

•Koonti avovastauksista seuraavalla dialla.



Huoltajien arjen hyvinvointia lisääviä tekijöitä N=279

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=48). 

•Avovastauksissa esiin nostettuja huomioita:

•Alueen yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyen

Yhteisiä "Metsokangas" tempauksia! Esim. Koko Metsokangas täyteen jouluna lyhtyjä, kirpputorit tms.

Yhteisölliseen toimintaan ei ole ollut mahdollisuutta, mikä on ollut väärin!

•Oman ajan mahdollisuuksiin liittyen

Tärkeää on, mutta parisuhteelle ei ole aikaa ollenkaan, kun ei ole lapsia hoitavia tukiverkkoja.

Yleensä oma aika jää minimiin/pois, koska lasten ja kodinhoito vie kaiken vapaa-ajan.

•Harrastus- ja mielekkään vapaa-aikatoiminnan mahdollisuuksiin liittyen

Aikuisten harrastusmahdollisuuksia olisi hyvä olla lasten harrastuksien välittömässä läheisyydessä. 

Yleensä vanhempien ainut aika harrastuksiin on lasten harrastusten aikaan. 

Konkreettisia ehdotuksia esim. ulkokuntosalit leikkipuistojen ja jalkapallokenttien viereen.

Mikään muu ei auta vanhempia jaksamaan, kuin mielekkäät harrastukset-edes joskus voi pyhittää ajan itselleen!



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=294

•Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä, mistä he olivat 
hakeneet ja saaneet tukea ja apua itselleen ja perheelleen.

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista vaihtoehdoista 
yksi tai useampi sekä lisätä muita tuen ja avun kanavia Jokin 
muu –kohtaan. 

•Tärkeimmiksi tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanaviksi 
nostettiin:
o Sukulaiset ja läheiset (88%)
o Sähköiset kanavat (25%)
o Eri alojen ammattilaisten tarjoama keskusteluapu (22%),
o Vertaisryhmätoiminta (14%) sekä
o Tilaisuudet ja tapahtumat (13%).

•Vastaajista 9% ilmoitti, etteivät olleet saaneet tukea ja apua 
sitä hakiessaan. 



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=294
•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=136), joista 
kootusti nostoja alla.

•Sukulaisilta ja läheisiltä haettu ja saatu  tuki ja apu

Arjen turvaverkko.    Vahva tukiverkosto ihan normaalin arjen pyörittämisessä.   

Mummu ainoa oikea tuki.

Lastenhoitoapua.   Keskustelut ja vierailut, kävelylenkit.    Henkinen tuki.    Rahallinen tuki.

Ystäviltä ja vanhemmilta jonkin verran tukea puhelimitse, asuvat kaukana.

•Keskusteluapu ja tuki eri alojen ammattilaisilta

Neuvolasta on saanut apua, jos jokin asia on mietityttänyt. Opettajan tuki lapsen kaveriasioissa.

Koulupsykologin kanssa juttelu.   Toimintaterapeutti.    Terapiasta. 

Vanhempainakatemia, Nuorten Ystäviltä.    Mieli ry:stä. 

• Vertaisryhmätoiminnasta haettu ja saatu tuki ja apu

Lasten ollessa vauvoja kerhot olivat tärkeitä.  

Perhekerho, muskari, esikkokerho.    MLL perhekahvila.     Seurakunnan kerho.

Ystäviä itselle sekä lapsille, seuraa ja vertaistukea.

Kotikoulutoimikunta parantaa perheen ja koulun yhteistyötä.



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=294

• Tilaisuuksista ja tapahtumista haettu ja saatu tuki ja apu

Mistä näistä saisi tietoa parhaiten?

Nopsa-tiimin pitämä vanhempainilta oli erinomainen.      Koulun järjestämät vanhempainillat.

Webinaarit.  Vanhepanillat ja luennot.   Vanhempain Akatemian luento.     Nettipoliisiwebinaari.

Tietoa nettiajan vaaroista lapsille.

• Sähköisistä kanavista haettu ja saatu tuki ja apu

Tiedonhakua itsenäisesti.  Ouka.fi.    Sähköiset terveyspalvelut, Oulun omahoito jne.

Facebook, Instagram. Vertaisryhmistä somessa.   Yle areena.

• Järjestöjen, yhdistysten ja uskonnollisten yhteisöjen vapaaehtoistoimijoilta 
haettu ja saatu tuki ja apu

MLL järjestämät vauvakerho ja perhekerho aikoinaan.

Seurakunnaltakin löytyy paljon mielenkiintoista puuhaa lapsiperheille.

Lastenhoitoapua joitakin kertoja.



Tuen ja avun hakemisen ja saamisen kanavia N=294

•Emme ole saaneet tukea tai apua

Olisi ollut tärkeä saada apua jo varhaisessa vaiheessa.

Esim. lastenhoitoapua ei saa mistään jos tukiverkkoja ei ole.

Liian vähän esim lastenhoitoapua tarjolla (ei lainkaan).

Lastenhoitoapua ja taloudellista apua, joka mahdollistaisi lasten harrastukset. Nyt niihin ei ole 
varaa.

Emme ole saaneet riittävästi tukea ja apua nuorten vaikeassa tilanteessa.

Nuorten mielenterveysasioissa apu ollut kiven alla.

Palvelusetelin lapsiperheiden kotipalveluun saisi , mutta ei ole keneltä ostaa.

…Asiat pitää olla tosi huonosti tai ostaa itse palvelut ja apu esim terapiat, terveystarkastukset.

•Emme ole tarvinneet tukea tai apua

Emme ole tarvinneet ulkopuolista apua. Isovanhempien apu on riittänyt.

Ei erityistukea, mutta kyllähän kaikki kaipaavat kannustusta. 



Lapsiperheiden arjen hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joissa tuen ja avun mahdollisuuksia tulisi kehittää N=244 (valitut vastaukset yhteensä n=1178)

•Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksellä arjen 
hyvinvointiin liittyviä asioita, joissa tuen ja avun 
mahdollisuuksia tulisi Kaakkurin palvelukeskittymän 
alueella kehittää. Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään. 

•Kyselylomakkeelle vaihtoehdot oli teemoitettu 
seuraavasti: 
o Lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin 

liittyvät asiat,
oPerheen arkea koskevat asiat,
oVanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyvät asiat 

sekä
oParisuhteeseen liittyvät asiat.

• Vieressä olevaan kuvioon on koottu vastaajien vastausten 
jakauma teemakohtaisesti tarkastellen.

• Teemakohtaisia vastauksia tarkastellaan tarkemmin 
seuraavilla dioilla.



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän  alueelle N= 176

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä muita 
tuen ja avun kehittämiseen liittyviä tarpeita Jokin 
muu –kohtaan. 

•Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja 
hyvinvointiin liittyvien asioiden osalta tuen ja avun 
kehittämisen tarpeita nosti esille 176 kyselyyn 
vastannutta huoltajaa. 

•Tuen ja avun kehittämiseen liittyvistä asioista:

oEniten kehittämistarpeita tunnistettiin harrastus-, 
kerho- ja vapaa-aikatoimintaan liittyen (47%),

otoiseksi eniten terveyteen ja mielen hyvinvointiin 
liittyen (26%) sekä 

okolmanneksi eniten tunnetaitoihin  ja sosiaalisiin 
suhteisiin liittyen (23%).

• Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään (n=196). Avovastauksien 
koonti löytyy seuraavista dioista. 



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Harrastus-, kerho- ja vapaa-aikatoimintaan 
liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –
ideoita:

• Tieto helposti löydettäväksi ja saavutettavaksi.

• Edullisen / maksuttoman harrastetoiminnan 
mahdollisuuksien lisääminen lähellä kotia.

• Koulupäivään kytkeytyvää kerho- ja 
harrastetoimintaa lisää. Tukee lasten 
yhdenvertaisempia harrastemahdollisuuksia.

• Iltapäiväkerhotoiminnan mahdollisuuksien 
lisääminen 1-3 luokkalaisille. 

• Lapsille ja nuorille riittävästi turvallisia 
kohtaamispaikkoja alueelle. 

• Ulkoilu- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien 
parantaminen alueella.  

Harrastusmahdollisuudet taattava kaikille. 

Lisää harrastusmahdollisuuksia myös alle kouluikäisille Metsokankaan 
alueella.

Koulun yhteyteen liikuntakerhoja seurojen toimesta, kuten jalkapalloa, pesistä 
ja telinevoimistelua. Lapset voisivat mennä harrastukseen heti koulun jälkeen 
itsenäisesti, jolloin lasten harrastuskuskaaminen jäisi illoista pois ja perheille 

sekä vanhemmille vapautuisi arvokasta vapaa-aikaa. Tämä lisäisi kaikkien 
jaksamista ja tasa-arvostaisi lasten harrastusmahdollisuuksia sekä lisäisi 

lasten liikuntaa. 

Lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ilman paineita 
kilpailutoimintaan esim. harrastus, mikä ei painotu tiettyyn lajiin vaan pääsisi 

kokeilemaan monenlaista.

Enemmän vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia erityislapsille/nuorille.

Nuorille vapaa-ajan viettoon sopivia tiloja.

Jo se, että jalkapallo/luistelukentän kunnossapito olisi kiitettävää, lisäisi 
mielekästä tekemistä monen ikäisille. Nyt kenttä on useimmiten 

luokattomassa kunnossa, eikä sinne tee mieli mennä. 

Savotta-aukion päiväkodin yhteyteen pieni hiihtolatu ja luistelukenttä.

Tietoa alueen harrastusmahdollisuuksista. 



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Terveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyviä 
tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:

• Matalan kynnyksen keskusteluavun 
lisääminen mm. kouluille.

• Oppilashuollon palveluista ja muista 
mielenterveystyön palveluista 
tiedottaminen ja näiden palveluiden 
alueelle jalkautuminen.

• Palveluihin pääsyn nopeutuminen sekä 
riittävistä palveluista huolehtiminen.

• Lasten ja nuorten hoitopolkujen 
selkeyttäminen. 

Jalkautuva mielenterveystyötä alueelle.

Varhaisessa vaiheessa puuttuminen - Yhä nuoremmat 
kokevat ahdistusta, paineita ja haasteita itsetunnossa.

Hyvin matalan kynnyksen keskusteluapu, esim. kouluille tätä 
varten helposti lähestyttävä henkilö.

Matalan kynnyksen palveluita saataville esim. 
kouluterveyden huollon kautta.

Mielenterveyshoitaja tai terveydenhoitajia tai kuraattoreita 
lisää ja mielellään jalkautuvat oppilaiden pariin tullakseen 
näkyviksi ja helposti lähestyttäväksi ja lapsille sekä nuorille 

tutuiksi.

Huolehtimalla, että hyvinvointikeskuksesta saisi aikoja 
kohtuullisen ajan päähän.

Ongelmatilanteissa avun saanti nopeammaksi.

Mielenterveyspalveluihin äärimmäisen jonot. 

Selkeät hoitopolut lapsille ja nuorille. 



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Tunnetaitoihin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä 
tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:

• Lisää vanhempainiltoja, webinaareja ja 
verkkoluentotilaisuuksia vanhemmille.

• Lasten kerhotoiminnan mahdollisuuksien 
lisääminen.

• Vertaistuen mahdollisuuksien lisääminen.

• Tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteiden 
tunnistamisen osaamisen vahvistaminen 
(ml. lapset, nuoret ja vanhemmat) sekä 
havaittuihin haasteisiin varhain 
puuttuminen. 

• Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymisen 
tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 
kouluissa. 

Tukea vanhemmuuteen esimerkiksi vanhempainilloissa 
ja vanhempien akatemian luennoilla.

Verkkoluentoja. Webinaareja.

Perhekerhot myös iltaisin/viikonloppuisin,
jolloin päivätyössäkäyvätkin voisivat osallistua.

Tarjoamalla matalan kynnyksen vertaistukiryhmiä, 
luentoja tai kerhoja.

Tunnetaidot päiväkodissa ja koulussa.   

Koululle tunnekerhoja.

Koulussa tunnetaitojen oppiainemainen opetus 
jatkuvana.

Tukemalla koulujen kasvattajia ja vanhempia esim. 
koulutusten avulla. Aikuisilla pitäisi myös olla tarpeeksi 

aikaa kiinnittää huomiota tällaisiin asioihin. 
Oppilasryhmät eivät saa siis olla kovin suuria.

Riittävän nopeasti ja matalalla kynnyksellä apua tunne-
ja sosiaalisten taitojen haasteisiin. 



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Kiusaamisen kokemuksiin liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita ja –ideoita:

•Nopeampaa puuttumista ja yhteydenottoa vanhempiin 
kiusaamisasioihin liittyen. 

•Riittävästä henkilöstöresurssista huolehtiminen 
päiväkodeissa ja kouluissa, jotta henkilöstön 
voimavarat riittävät kiusaamistilanteisiin puuttumiseen 
ja hoitamiseen. 

•Valvonnan lisääminen sekä tietoisuuden lisääminen 
kiusaamiseen liittyvistä asioista.

•Keskusteluavun mahdollistaminen. 

•Erityislasten tuki esim. välitunneilla ja 
harrastetoiminnoissa. 

Näihin pitäisi puuttua aina ja heti pienissäkin asioissa. 

Kiusatuille apua ja tukea.

Lisää henkilökuntaa kouluihin ja päiväkoteihin, sekä 
enemmän mahdollisuuksia harrastaa alueen sisällä 

sekä alle kouluikäisille että koululaisille. 

Henkilökunnan kouluttaminen on myös tärkeää.

Välituntivalvojia seuraamaan lasten ulkoilua, 
sitoutuminen kiusaamisen vastaiseen työhön ja lapsien 

opettamiseen, vanhemmat mukaan matalalla 
kynnyksellä asioiden selvittelyyn mukaan ja toimiva 

seuranta positiivisen tai tavoitellun muutoksen 
pysymiseen, informoiminen kiusaamisen eri muodoista 

vanhemmille ja lasten somekanavien seurannan 
hoksauttaminen vanhemmille.

Helpottaa lasten ja nuorten kiusaamisesta puhumista 
taholle, josta saa apua, joskus opettajalle ja 

vanhemmille puhuminen voi tuntua hankalalta.



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Yksinäisyyteen ja yksin jäämisen kokemuksiin liittyviä 
tuen ja avun kehittämistarpeita ja –ideoita:

•Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden miettiminen.

•Tunnetaitojen opettamiseen huomion kiinnittäminen 
mm. koulussa.

•Keskusteluapua matalalla kynnyksellä.

•Harrastusmahdollisuuksien lisääminen. 

•Ryhmäytymiseen panostaminen osana koulun 
toimintaa.

•Eri-ikäisten ja erilaisten lasten ja nuorten 
yksinäisyyden sekä yksinjäämisen kokemusten 
huomioiminen. 

Näihin pitäisi puuttua aina ja heti pienissäkin 
asioissa. 

Jos oppilas jää yksin koulussa, kukaan siellä ei 
välitä. Jos vanhemmat ei saa tietää, tulos on 

yleensä surullinen.

Chat, kuraattori ja mielenterveyshoitajien 
läsnäolo kouluissa ja helppo saatavuus 

keskustelutukeen.

Nuorille, aikuistuville lapsille tukea 
yksinäisyyteen. 

Koulun jälkeiset harrastuksen voisivat myös 
auttaa ystävyyssuhteiden luomisessa tai 

löytymisessä.

Yhteisiä matalan kynnyksen harrastuksia 
alueella koulun jälkeen ja iltaisin.

Paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja 
ajanviettopaikkoja tarjoamalla.

Keskusteluapua, tiloja, joissa tutustua muihin.



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Kaverisuhteisiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita ja –
ideoita:

•Lapsille ja nuorille turvallisia paikkoja, joissa kohdata toisiaan 
ja kavereitaan.

•Päiväkodeissa ja kouluissa lisää tukea ja mahdollisuuksia 
kaverisuhteiden rakentamiseksi sekä tukea ja ohjausta 
kaveritaitoihin.

•Kaverisuhteiden syntymisen tukeminen myös koulupäivän 
ulkopuolella vapaa-ajalla. 

•Kaveritaitojen kehittämiseen huomion kiinnittäminen myös 
kerho- ja harrastetoiminnoissa.

•Lasten kannustaminen viettämään vapaa-aikaa toisten lasten 
kanssa myös älylaitteiden ulkopuolella. 

Harraste- ja kerhotoimintaa monipuolistamalla, jotta 
jokaiselle löytyisi itseään kiinnostavaa toimintaa ja 

samoista asioista kiinnostuneita ikätovereita.

Toivomus olisi, että päiväkodissa ja koulussa 
ehdittäisiin vielä enemmän luomaan mahdollisuuksia 

kaverisuhteiden alulle saattamiseksi. 

Kiusaamisen vastainen työ, iltapäiväkerho ja 
nuokkaritoiminta lapsilla on turvallinen paikka tavata 

koulun jälkeen, jos vanhemmat eivät ole ehtineet kotiin.

Mahdollisuus kerhoissa tms. harjoittaa kaveritaitoja ja 
saada uusia ystäviä.



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Koulunkäyntiin liittyviä tuen ja avun kehittämistarpeita 
ja –ideoita:

•Koulunaloitukseen liittyvät tukitoimet.

•Iltapäivätoiminnan mahdollisuuksien tarjoaminen 
pienille koululaisille. 

•Tukea oppimiseen riittävän ajoissa.

•Yhtenäisemmät toimintakäytännöt eri koulujen välillä. 

•Riittävästi henkilökuntaa, ml. koulunkäyntiavustajat 
kouluihin.

•Kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuden 
turvaaminen.

•Erityisopettajien riittävyydestä huolehtiminen.

Koulunaloitukseen liittyvä tukitoiminta, 
mahdollinen tutortoiminta.

Riittävästi resursseja, ettei haasteet ehdi kasvaa.

Erityisopettajan tai "kummioppilaan" tms. 
tukiopetusta.

Varhaista tukea jo koulussa. Paljon jää nykyisin 
vanhempien vastuulle myös opettamista, mikäli 
ei ole ymmärtänyt tehtäviä tai tehtävänantoa 

koulussa. 

Takuu siitä, että 2.– 3. luokkalaiset pääsevät 
iltapäivätoimintaan. Nyt monet lapset ovat 

iltapäivisin yksin, vaikka eivät ole siihen valmiita. 
Aamupäivähoidon tarve pitäisi myös kartoittaa.



Lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N= 176

Päihteisiin ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyviä tuen ja 
avun kehittämistarpeita ja –ideoita:

•Ennaltaehkäisemällä mm. asioista riittävästi 
tiedottamalla.

•Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen 
ennaltaehkäisevässä työssä.

•Mielekkään vapaa-aikatoiminnan mahdollisuuksien 
tarjoaminen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. 

•Päihteisiin ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyvien 
ilmiöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen. 

Infoa nuorille.

Tietoa jakamalla.

Luennot kouluissa.

Kokemusasiantuntijoita luennoimaan 
koululle. 

Hyvin nuorten lasten alkoholinkäyttö 
lähialueilla.

Lapsen kännykkäriippuvuus. 
Vinkkejä miten käyttöä saisi rajoitettua.



Vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=81

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä muita tuen ja 
avun kehittämiseen liittyviä tarpeita Jokin muu –kohtaan. 

•Vanhemmuuteen ja kasvattajatoimimiseen liittyvien 
asioiden osalta tuen ja avun kehittämisen tarpeita nosti 
esille 81 kyselyyn vastannutta huoltajaa. 

•Tuen ja avun kehittämiseen liittyvistä asioista:

oeniten kehittämistarpeita tunnistettiin  lapsen eri 
kehitysvaiheessa toimimiseen liittyen (19%),

otoiseksi eniten lapsen / nuoren sosiaalisten ja 
tunnetaitojen tukemiseen liittyen (18%) sekä 

oKolmanneksi eniten lapsen / nuoren koulunkäynnin 
tukemiseen sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvän 
luotettavan tiedon löytämiseen liittyen (6%). 

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan 
avoimeen tekstikenttään (n=43). Avovastauksien koonti 
seuraavalla dialla.



Vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=81

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat lisää:

• Tietoa ja vertaistukea lapsen eri kehitysvaiheessa toimimiseen liittyen

• Vanhempainiltoja, webinaareja, nettiluontoja, luentotallenteita 
(koulut, vaka, nuoristotoimi, 3.sektori).

• Helposti löydettävää tietoa netistä.

• Vertaistukiryhmiä ja vertaistukea.

• Keskusteluapua.

• Konkreettisia toimia lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen 
liittyen

• Tunnetaitojen opettelemista varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

• Tunnetaitojen kehittymistä tukevaa kerho- ja ryhmätoimintaa. 

• Tunnetaitopelejä perheille.

• Koulutuksia, nettiluentoja, webinaareja.

• Lasten ja nuorten hoitopolkujen selkeyttäminen. 

Yhdistysten/kaupungin nuorisotoimen järjestämät 
avoimet webinaarit vanhemmille.

Neuvolan kautta luentoa esim. verkon välityksellä 
ja lopuksi voi esittää kysymyksiä.

Tietoa, vertaistukea. 

Sosiaaliset ja tunnetaidot -> painotusta 
KONKREETTISESTI ei vain teorian tasolla 
varhaiskasvatuksesta alkaen koulupolun 

loppuun saakka. 

Vaatii panostamista (myös taloudellista: 
koulutukset, materiaali, AIKA) ja priorisointia, 

ehkä jopa yhteiskuntamme arvojen 
tarkastelua uudessa valossa. 

Tunnetaitojen kasvatusta ja empatian 
oppimista koulussa.



Vanhemmuuteen ja kasvattajana toimimiseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=81

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat lisää:

• Riittävästi tukea lapsen / nuoren koulunkäynnin 
tukemiseen liittyen

• Koulujen henkilöstöresurssien riittävyys, ml. 
koulunkäynninohjaajien resurssit

• Koulunkäyntiin liittyvä tuki sosiaalipalveluista.

• Tietoa ja tukitoimia lapsen / nuoren itsenäistymisen 
tukemiseen liittyen 

• Neuvontaa ja tukea toisen asteen 
koulutusmahdollisuuksien selvittelyyn.

• Tietoa ja tukea nuorelle omaan kotiin muuttamisen 
tueksi.

• Koulutuksia, verkkoluentoja. 

Läksykerho.

Kouluun lisää aikuisia oppilaita tukemaan. 

Lisää taloudellista tukea vähävaraisille perheille varsinkin 
näin korona aikana, kun lapset paljon pois koulusta ja 

päiväkodista, jolloin ruoka menot kasvavat kotona.

Sosiaalityöntekijä, lastensuojelu. 

Enemmän tietoja ja paremmat mahdollisuudet siihen, 
että nuori voi muuttaa omilleen peruskoulun päättyessä.

Neuvontaa: koulutusmahdollisuuksia, vuokra-asuntojen 
saamista sekä talousneuvontaa.



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=91

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä 
muita tuen ja avun kehittämiseen liittyviä 
tarpeita Jokin muu –kohtaan. 

•Perheen arkeen liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita nosti esille 91 kyselyyn 
vastannutta huoltajaa. 

oEniten tuen ja avun kehittämistarpeita 
tunnistettiin omaa tai puolison jaksamiseen 
liittyen (15%).

oToiseksi eniten tukea ja apua toivottiin lisää 
omaan, puolison tai perheen jäsenten 
terveyteen ja mielen hyvinvointiin sekä arjen 
hallintaan  liittyen (9%).

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=51). 
Avovastauksien koonti seuraavalla dialla.



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=91

Avoimissa vastauksissa huoltajat toivoivat:

• Omaa tai puolison jaksamista tukevaa 
konkreettista arjen apua:

• Lastenhoitoapua.

• Lapsiperheiden kotipalvelua.

• Keskusteluapua. 

• Mielenterveyspalveluihin pääsemisen 
helpottaminen ja nopeuttaminen.

Luotettavaa lastenhoitoapua matalalla kynnyksellä helpommin tarjolle.

Lastenhoitoapua, joka mahdollistaisi vanhempien harrastamisen tai 
oman ajan, että pääsisi yhdessä edes lenkille.

Joku matalan kynnyksen apu. Suomalaiset kun sattuu olemaan kansaa, 
että asioista ei puhuta, vaikka on kuinka huono olla! Vanhempien pitäisi 
päästä säännöllisesti kahdestaan käymään jossakin, vaikka iltaseltaan. 

Saisiko tämmöiseen lastenhoitoapua? 

Kun lapset olivat pienempiä, loma-aikojen lastenhoito oli vaikea ja 
kallista järjestää, niin että lapsi voi olla koko työpäivän hoidossa. Kaikilla 

ei ole isovanhempia, jotka voivat hoitaa. 

Muualla tuntuu esim. MLL järjestämä lastenhoitopalvelu olevan 
saatavilla.

Tukea pitäisi saada ilman, että tarvitsee tehdä huoli-ilmoitus/ lasu 
omista lapsista.

Pari/perheterapian tarjoaminen aktiivisesti ja vaihtoehtona matalalla 
kynnyksellä.



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=91

• Omaa, puolison tai perheenjäsenen mielen hyvinvointia ja terveyttä tukevien palvelujen ja keskusteluavun lisääminen.

• Arjen hallintaa tukevat lastenhoitojärjestelyt sekä kerho- ja vertaistoiminta.

Pitäisi olla selkeämmin tiedossa, mistä voi hakea apua, jos on vaikeaa. 

Apua pitäisi voida saada, kun ongelmat on vielä pieniä, eikä vasta sitten, kun on osastokunnossa. 

Päästävä nopeasti tuen ja hoidon pariin. Nyt joutuu odottamaan ja asioiden eteneminen hidasta.

Harrastuksia alueella.

Työnantajat ymmärtävät perheen tärkeyden työntekijöiden hyvinvoinnin sekä työtehokkuuden kannalta ja mahdollistavat omalta 
osaltaan perheiden hyvinvoinnin edistämistä (esim. osa-aikatyöratkaisut, aamuvuorot/päivävuorot). Tärkeää myös turvallinen hoito

koulun jälkeen, ilta- ja yövuorotyötä tekevien lapsille turvallista hoitoa myös illoiksi ja öiksi. 

Edulliset hoitajapalvelut, kuten MLL:n kautta.

Lasten harrastustoiminnan muuttaminen koulujen ja koulupäivän yhteyteen helpottaisi kaikkien lapsiperheiden elämää ja jaksamista.

Tarjoamalla perheelle toimintaa esim. yhteisiä harrastustapahtumia, perhekerhoja.



Perheen arkeen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=91

•Perheen elämäntilanteen muutoksissa tukevan keskusteluavun, vertaistuen ja tilapäisen kotiavun mahdollistaminen.

• Perheen toimeentulon tukeminen.

• Vertaistuen mahdollisuuksien lisääminen

Matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuksia esim. erotessa. 

Eroperheiden nuorille yhteisöllisyyttä, jossa pääsisivät purkamaan ajatuksiaan toisten samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ammattilaisten kokoamia vinkkejä eri elämäntilanteisiin esim. päiväkodin aloitus, töihin paluu, muutto yms.

Esim. vauvaperheeseen siivous ja hoitoapua.

Kuntalisää nostamalla.

Avustuksia lasten harrastuksiin ja esimerkiksi ruoka-apua. 

Perheen lasten määrä huomioitaisiin päivähoitomaksuissa.

Selkeää viestintää, millaista apua juuri omalla alueella olisi saatavana.

Ilmaisia aktiviteetteja tarjolle niin lapsille kuin aikuisillekin. Esim jumppia, kerhoja.

Kerhoja, netissä chatit keskustelupalstat.

Vertaistukea nuorten vanhemmille haastavina aikoina.

Esim. perhekahvilatoiminnan tapaista keskustelumahdollisuutta.

Vertaistukiryhmien ylläpitäminen ja niistä aktiivisesti informoiminen.



Parisuhteen tukemiseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=42

•Vastaajilla oli mahdollisuus valita annetuista 
vaihtoehdoista yksi tai useampi sekä lisätä 
muita tuen ja avun kehittämiseen liittyviä 
tarpeita Jokin muu –kohtaan. 

•Parisuhteeseen liittyviä tuen ja avun 
kehittämistarpeita nosti esille 42 kyselyyn 
vastannutta huoltajaa. 

oEniten tuen ja avun kehittämistarpeita 
tunnistettiin parisuhteen tukemiseen liittyen 
(12 %).

oToiseksi eniten tukea ja apua toivottiin lisää 
huoltajien väliseen vuorovaikutukseen ja 
yhteiseen toimintaan perheessä liittyen (9 %). 

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään (n=25). 
Avovastauksien koonti seuraavalla dialla.



Parisuhteen tukemiseen liittyviä asioita, 
joihin toivotaan lisää tukea ja apua Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle N=42

•Parisuhteen tukemiseen liittyvät kehittämistarpeet ja –
ideat:
•Matalan kynnyksen perheneuvontaa ja keskusteluapua.
•Verkkoluentoja ja webinaareja.
•Lastenhoitoapua.

•Huoltajien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen 
toimintaan perheessä liittyvät kehittämistarpeet ja –ideat:
•Keskusteluavun tarjoaminen ja mahdollistaminen.
•Tietoa palveluista.
•Verkkoluentoja ja webinaareja.

•Erotilanteisiin liittyvät kehittämistarpeet ja –ideat:

•Keskusteluapua ja neuvontaa koko perheelle.
•Vertaistukea.

•Lähi- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvät kehittämistarpeet 
ja –ideat:
•Tukiryhmien tarjoaminen.
•Lisää tietoa aiheesta.

Matalan kynnyksen keskusteluapua ja perhe-/parisuhdeleirejä alueen 
asukkaille. 

Pari/perheterapian tarjoaminen aktiivisesti ja vaihtoehtona matalalla 
kynnyksellä.

Pakollinen pariterapia käynti jokaisen raskauden aikana.

Matalan kynnyksen keskustelupaikat perheterapia, perhetyö. 

Huoltajille yhteistä aikaa.

Enemmän tietoa palveluista esim päiväkodin, neuvolan, koulun tai 
terveydenhoitajan kautta.

Sosiaalityö, perhepalvelut, joista löytyisi lakineuvontaa ja 
parisuhdeneuvontaa ja koko perheen keskustelutukea myös lapsille.

Eroryhmä ja psykologi.

Nuorten Ystävien ry

Poliisi, sosiaalityö, lastensuojelu, turvakodit, miehille niin kuin naisille 
suunnattuja väkivaltaa kokeneiden tai toteuttaneiden tukiryhmiä. 

Konkretiaa siitä, mikä kaikki on väkivaltaa.



Vastaajaperheiden kokemuksia 
lapsiperhepalveluista ja toiminnoista 

Kaakkurin palvelukeskittymän alueella



Lapsi- ja perhepalveluita sekä -toimintaa koskevia väittämiä N=297

•Vastaajille esitettiin kahdeksan väittämää lapsi-
ja perhepalveluihin ja -toimintoihin liittyen. 

•Kaikkein tyytyväisempiä vastaajat olivat:

o yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen 
ammattilaisten ja perheen välillä (samaa 
mieltä ja osittain samaa mieltä 57% vastaajista) 
sekä 

okohdatuksi ja kuulluksi tulemiseen perhettä 
koskevia asioita hoidettaessa (samaa mieltä ja 
osittain samaa mieltä 55% vastaajista).

•Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat puolestaan: 
o alueella olevan harrastustoiminnan tarjonta  

(Eri mieltä tai osittain eri mieltä 57 % 
vastaajista) sekä 

oTuen ja avun helposti ja ajoissa saaminen 
(Eri mieltä tai osittain eri mieltä 46 % 
vastaajista).



Lapsi- ja perhepalveluita sekä -toimintaa koskevia väittämiä N=297

•Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimilla 
kommenteilla (n=104), joista tiivis koonti alla.

•Asuinalueen harrastusmahdollisuuksia koskevia huomioita:
•Harraste- ja kerhotoiminnan mahdollisuuksien lisääminen omalla 
asuinalueella ja lähellä kotia.
•Nuorille suunnatun mielekkään tekemisen mahdollisuuksien ja 
kohtaamispaikkojen lisääminen. 
•Matalan kynnyksen kerhotoiminnan mahdollisuuksien lisääminen 
esim. lähikouluille. 
•Luistelukentän saaminen Savotta-Aukion sekä Rantavainion 
alueille.

•Tuen ja avun nopeasti ja helposti saamiseen liittyviä 
huomioita:

•Tiedonpuute, mistä tukea ja apua voisi / tulisi hakea.
•Avun hakeminen ja saaminen vaatii omaa aktiivisuutta ja riittäviä 
voimavaroja. 
•Keskusteluavun saamiseen liittyvät haasteet.
•Palveluihin pitkät jonotusajat.
•Tilanteiden paheneminen tukea ja apua odotettaessa. 

Rantavainiolta puutuu talviurheilupaikka. Alueella on siihen 
täydellisesti soveltuva valaistu kenttä, johon voisi toteuttaa 

luistelukentän. Olisi kustannustehokas olohuone koko alueen lapsille 
ja aikuisille!

Mahdollisuuksia kokeilla eri harrastuksia vapaammin ilman 
sitoutumista.

Metsokankaan koulua ei esimerkiksi hyödynnetä tarpeeksi vapaa-
ajan harrastuksiin alle kouluikäisille. Ei pieniä lapsia halua kuskata 
pitkän päiväkotipäivän jälkeen ympäri kaupunkia, kun harrastaa 

haluavat kuitenkin, niin mahdollisuus harrastaa omalla 
asuinalueella pitäisi olla kaikille. Se voi osalle myös madaltaa 

monen lapsen kynnystä osallistumaan. Lisäksi tietoa, missä mitäkin 
harrastusta olisi tarjolla, on huonosti saatavilla. 

Apua on vaikea saada, jonot kaikkialle suuret.

Avun saamisessa menee kuukausia.

Neuvolasta kyllä tarjotaan keskusteluapua, mutta todellisuudessa sitä 
on mahdotonta saada.

Pitäisi olla helpommin löydettävissä se ensikontakti, 
apu tulee liian myöhään usein.
Opettajalta saa apua nopeasti. 

Koulupsykologin aikataulu on kovin kiireinen.

Esim. toimintaterapiaan vaikea päästä, jos kyseessä vain lieviä 
käytöshäiriöitä.



Lapsi- ja perhepalveluita sekä -toimintaa koskevia väittämiä N=297

•Ammattilaisten ja perheen välisen yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen sujuvuuteen ja toimivuuteen 
liittyviä huomioita:
•Neuvolan, päiväkodin ja koulun kanssa toimivaa 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
• Työntekijöiden vaihtuvuus yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta haastamassa.
• Eri tahojen välisen yhteistyön koordinointia ja 

asioiden hoitamisen selkeyttämistä eri tahojen 
kesken. 

•Lapsiperheille suunnatusta avusta ja tuesta 
tiedottamiseen liittyviä huomioita:
• Tiedon pirstaleisuus ja tiedon löytämisen haasteet.
•Kohdennetun tiedottamisen tehostaminen (esim. 

ikäryhmittäin). 
• Eteenpäin ohjaamisen ja neuvonnan puutteet sekä 

käytäntöjen moninaisuus.
•Neuvolasta tehtävän ohjauksen tehostaminen.
• Tukea löytyy, jos omat voimavarat riittävät sitä 

etsimään. 

Neuvolapalvelut toimivat erittäin hyvin.

Todella tyytyväinen vuorovaikutukseen päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Koulu ja koti yhteistyö täys kymppi.

Koulusta tulee hyvin vähän tietoa siitä, miten siellä menee.

Lapsi saa avun, vanhemmat jätetään ulkopuolelle, sisaruksista puhumattakaan.
työntekijät vaihtuvat kokoaja.

Selkeä vastuukoordinaattori on puuttunut, eikä tieto ole liikkunut toivotulla tavalla. 
Pitäisi selkeästi vastuutta yksi taho/henkilö, joka hoitaa tuen hallitusti alusta loppuun 
saakka ja välittää tietoa osapuolille. Monialaryhmätapaamiset ovat olleet toimivia, 

mutta meillä vanhemmilla ei ole aina ollut selkeää kuvaa, kenen vastuulla on minkäkin 
asian hoitaminen.

Apua vaikea saada. Neuvoloissa ei neuvota tarpeeksi tai ohjata eteenpäin. 

Kaikkien tukien tietäminen pitää keksiä itse.

Niin kauan kuin on yhteys neuvolaan niin tuntuu, että on avun piirissä. 
Kun yhteys neuvolaan loppuu, on omillaan. 

Tahoa, joka kysyisi, mitä teidän perheellenne kuuluu ja kuinka voitte, ei ole.

Tietoa nuorisotalotoiminnasta pikkukoululaisille ei ollut ennen koulu aloitusta.

Kun tukea tarvii, saatavilla olevat tukipalvelut selviävät aika hyvin yhdellä / kahdella 
puhelinsoitolla.



Lapsi- ja perhepalveluita sekä -toimintaa koskevia väittämiä N=297

•Ammattilaisten välisen yhteistyön 
sujuvuuteen ja perheen kokonaisvaltaisesti 
tukemiseen liittyviä huomioita:
• Yhteistyötä ohjaavan ”punaisen langan” 

johdonmukaisuuden puuttuminen.
•Palvelujen ja tukimuotojen pirstaleisuus sekä

toimijoiden moninaisuus ja toimintatapojen 
erilaisuus.
•Perheen kokonaistilanteeseen vastaavien palvelu-

ja tukimuotojen koordinoimattomuus. 

•Kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen 
kokemuksiin liittyviä huomioita:
•Kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen positiivisia 
kokemuksia neuvolassa ja päiväkodissa, mutta 
kohtaamista haastaa kiire sekä henkilöstön 
vaihtuvuus. 
•Kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemukset 
työntekijästä ja omista voimavaroista riippuvaisia. 

Yhteistyötä ei hirveästi ole ollut.

Palveluja ja tukimuotoja hoitaa useat eri tahot. Kukaan ei koordinoi koko perheen tilannetta. 

Selvästikään osapuolet eivät kommunikoi keskenään riittävällä tasolla. 

Neuvolassa kysyttiin, onko tukiverkkoja tai voimavaroja. Jos kertoi rehellisesti että ei oo, 
terveydenhoitajan kommentti: yrittäkää nyt jostain saada apua. Ja sitten siirryttiin sujuvasti 
seuraavaan aiheeseen. Neuvolan tärkein tehtävä on perheen tuki: lasten kasvukäyrät pystysi 

itekkin mittaamaan ja laittaan sähköisesti järjestelmään. 

Yhteistyötä on ollut mukavasti, mutta ongelmanratkaisu ei ole aina tuntunut 
johdonmukaiselta tai päättäväiseltä. Palaverien lopuksi olisi hyvä kerrata, miten asiaa 

edistetään ja kuka vastaa mistäkin ja missä aikataulussa.

Paljon on huippuammattilaisia kohdattu. Kiitos jokaiselle sydämellään työtään tekevälle!

Neuvolassa vaihtuvuus ja kiire näkyy.

On ehkä liiankin paljon henkilöstä kiinni, toteutuuko tämmöinen.

Oma kyky kertoa tilanne selkeästi auttanut.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230 (valitut vastaukset n=619) 

•Vastaajat saivat valita monivalintakysymyksestä 
yhden tai useamman palvelun tai toiminnon, 
joiden osalta he tunnistivat kehittämistarpeita. 
Vastaajia pyydettiin myös täydentämään 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään.

•Eniten kehittämistarpeita tunnistettiin 
liikuntapalveluita koskien (55 % vastaajista).

•Toiseksi eniten kehittämistarpeita tunnistettiin 
nuorisopalveluissa (33 % vastaajista).

•Kolmanneksi eniten kehittämistarpeita 
nostettiin esille terveyspalveluita koskien 
(26 % vastaajista).

•Avoimista vastauksista koonti seuraavilla dioilla. 



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Varhaiskasvatuspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -
ideoita:
•Alueen varhaiskasvatuspalveluiden ruuhkautuminen.
•Jatkutun aukioloajan sekä vuorohoitoa tarjoavien päiväkotien 
lisääminen alueella.
•Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen tarjonnan lisääminen.
•Erilaisten perhemuotojen hoitotarpeiden huomioiminen ja 
lastenhoidon järjestämisen tukeminen.
•Sähköisen viestintäjärjestelmän käyttöönottaminen päiväkodin ja 
huoltajien välille.
•Lisää perheiden verkostoitumista tukevaa yhteisöllistä toimintaa. 

Perusopetuspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
•Aamupäivähoidon järjestäminen ekaluokkalaisille.
• Koulupäivään kytkeytyvän, monipuolisen kerhotoiminnan 

järjestäminen.
•Osallisuuden ja tunnetaitojen vahvistaminen.
•Riittävän pienet ryhmäkoot.
•Opettajien pysyvyys.
•Nepsypiirteisten lasten tuen lisääminen koulun arjessa. 
• Koulujen roolin tunnistaminen yksinäisyyden ehkäisemisessä.
• Kiusaamiseen ja huonoon käyttäytymiseen puuttuminen.
• Luokan vanhempien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen 

tukeminen. 

Taattava paikka kaikille ja läheltä kotia.

Meille avoimen kerhot ovat arjen ilo. 
Toivottavasti nämä säilyvät alueella.

Vuoropäivähoidossa tulisi olla mahdollisuus varata hoitoaikaa myös 
vanhempien asioidenhoidolle. Tällä hetkellä esim.  oman terveyden 

hoitaminen on miltei mahdotonta.

Vanhempainillat, tapahtumat perheille.

Tietoa tulevasta koulun alkamisesta hyvissä ajoin, esim aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta.

Osallisuuden ja tunnetaitojen vahvistaminen pitäisi ottaa tavoitteeksi ja 
huomioida paremmin koulun toiminnoissa.

Pienemmät ryhmäkoot, kohtaaminen yksilönä.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Kouluyhteisön tarjoamiin vertaistuen ja osallisuuden 
mahdollisuuksiin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita: 

•Oppilaiden osallisuuden mahdollisuuksien lisääminen.
• Ennaltaehkäisevän tuen tarjoaminen.
• Kaverisuhteiden tukeminen.
• Tukioppilastoiminnan lisääminen. 

Oppilashuolto-palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -
ideoita:

•Tietoisuuden lisääminen palveluista. 
•Riittävästi keskusteluapua ja –aikoja.
•Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen tarjoaminen.
•Riittävästi oppilaiden pariin jalkautuvaa oppilashuollon henkilöstöä.
•Lisää koulukuraattori- ja –psykologipalveluita. 
•Varhaisen tuen palveluja koko perheelle.
•Tukea eroperheiden lapsille. 

Oppilaita pitäisi kuunnella enemmän ennen päätöksiä.

Ystävä joka lapselle koulussa -toiminta. 

Kiusaaminen=psyykkinen sorto, ryhmästä ulkopuolelle jättäminen 
ja sen huomaaminen. Sensitiivinen ote opettajillakin. 

Välittäminen kaiken AO.

Olisi hyvä, että lapsi voisi helposti mennä juttelemaan esim. 
psykologille koulupäivän aikana tapahtuvista ikävistä mieltä 

painavista asioista.

Lisää henkilökuntaa ja mahdollisuus jalkautua oppilaiden pariin 
tai hyödyntäminen vanhempien tai lapseen liittyvissä huolissa.

Helpommin lähestyttäväksi nämä palvelut, moni ei tiedä mitä 
tarkoittaa ja mitä apua voi saada. 

Koulupsykologeja lisää niin, että kaikki saavat tarvitsemansa 
avun niin oppimisen ongelmiin kuin myös tunne-elämän pulmiin.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja –
ideoita:

•Aamupäivätoiminnan järjestäminen 1-2 luokkalaisille ja toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen.
•Iltapäiväkerhotoiminnan mahdollistaminen kaikille pienille 
koululaisille. 
•Harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen.
•Toimintaa myös kesäloman aluksi. 
•Toiminnan osallistumismaksuissa perheen taloudellisen tilanteen 
sekä hoitotuntimäärien huomioiminen. 

7-vuotias ei osaa yksin lähteä kouluun, ellei joku aikuinen häntä 
auta, tai sitten koulun pitää alkaa aina klo 8 ekaluokkalaisilla.

2.-3.luokkalaisille oltava iltapäivätoimintaa. Ovat aivan liian pieniä 
olemaan yksin kotona koulun jälkeen jopa 5h. Myös 

aamupäivätoiminnan tarve selvitettävä.
Iltapäivälle ilmaisia tai edullisia harrastusmahdollisuuksia 

koulun tiloihin.

Paikka, mihin voi lapsi osallistua satunnaisen tarpeen mukaan. Nyt 
maksu 120e/kk vaikka osallistuisi muutamana päivänä.

Nuorisopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita: 
•Turvallisia ajanviettopaikkoja nuorille.
•Nuorisotilojen aukioloaikojen lisääminen, ml. kesäaikaan ja muina 
loma-aikoina. 
•Nuorten kokoontumispaikan järjestäminen Metsokankaalle.
•18 vuotta täyttäneille nuorille harraste- ja yhdessäolon 
mahdollisuuksia. 
•Lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen ja kohtaamispaikkoihin. 
•Keskustelutukea nuorille lähelle kotia. 
•Nuorisotoimen ja koulun välisen yhteistyön lisääminen.

Nuoret tarvitsevat oman kokoontumispaikan tai nuorisokahvilaan 
myös Metsokankaalle, jossa on aikuisia työntekijöitä! Tällä hetkellä 

Metsokankaan kauppa, ja päiväkodin piha hoitavat sitä virkaa.

Nuorille nuokkari avoinna myös lomilla. Viikonloppuisin myös joku 
paikka, missä nuoret voi olla.

Kokoontumistiloja lisää, kesällä myös ulos.

Aktivointia nuorten toimintaan ja ohjausta jatko-opintojen 
ohjautuvuuteen, mikäli ei ole päässyt ammatillisten opintojen 

ääreen.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Liikuntapalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Parempaa tiedottamista ulkoilu- ja liikunta- sekä 
harrastemahdollisuuksista. 
•Kerho- ja harrastetoimintaa koulupäivän yhteyteen.
•Erityislasten liikuntamahdollisuuksien monipuolistaminen 
alueella.
•Koko perheen ja alueen asukkaiden yhteisten 
liikuntatapahtumien, liikuntavuorojen ja –ryhmien 
järjestäminen alueella. 
•Höntsäliikuntavuoroja lapsille ja nuorille sekä aikuisillekin. 
•Sisäliikuntatiloihin avoimien ovien vuoroja. 
•Ulkoliikuntapaikkojen lisääminen ja olemassa olevien kunnossa 
pitäminen. 
•Luistelukentän rakentaminen Savotta-aukion päiväkodin 
viereen sekä Rantavainiolle. 
•Frisbeegolf-radan rakentaminen.
•Ulkoilu- ja urheilutapahtumien järjestäminen.

Monipuolisia kaikille avoimia harrastuksia enemmän esim. koulujen 
tiloihin iltaisin ja koululaisille heti koulun päätyttyä ilmaisia 

kerhokertoja.

Vapaata harrastamista ilman tavoitteiden asettamista.

Luistelukenttä on Rantavainion 
asukastupa ja perheiden kohtaamispaikka.

Savotta-aukion päiväkodin metsään urheilu-/luistelukenttä. Tällä 
hetkellä Metsokankaan koulun luistelukenttä on lähin ja sinne on 
päiväkoti-ikäisillä liian pitkä kävelymatka. Kenttä palvelisi myös 
lähialueen asukkaita talvella luistelussa ja kesällä pallopeleissä.

Tekojäätä on kaavailtu Kaakkuriin 2023. Tämän soisi jo vihdoin 
toteutuvan. Nämä talvet kun on mitä on. Muutenkin keskeisen 
sijaintinsa vuoksi Kaakkurin kenttä tulisi saattaa uudelle tasolle

Yhteisiä tapahtumia.

Viestintää enemmän.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Kirjastopalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Kirjastopalvelut toimivat hyvin.
• Kirjaston omatoimiaika lisää palveluiden käyttöastetta.
• Lähikirjastot säilytettävä.

Kulttuuripalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –
ideoita:

•Tiedotuksen lisääminen kulttuuriharrastuksista ja –
toiminnasta.
•Harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen.
•Koulusta retkiä teattereihin, konsertteihin, museoihin.
•Teatteriharrastuksia lapsille ja nuorille alueelle.
•Bänditoimintaa ja muita musiikkiharrastuksia alueelle.
•Pienten lasten taidekerhotoimintaa.
•Konsertteja lapsille alueen kouluilla ja päiväkodeissa. 

Kirjasto on mahtava! 

Ainakaan ei saa kaventaa aukioloa.

Kirjastojen pidennetty omatoimiaika plussaa.

Enemmän ilmaisia harrastuksia kaiken ikäisille lapsille ja 
niissä vaihtoehtoja.

Teatteriryhmä Metsokankaan lapsille ja nuorille. 

Kansalaisopiston kursseja lisää Metsokankaan koululle.

Tiedotusta enemmän kulttuuripalveluiden ja –
toimintojen mahdollisuuksista alueella ja 

kauempanakin. 

Lastenmusiikkikonserttien järjestämismahdollisuuksia 
lisää Kaakkurin ja Metsokankaan kouluille. 



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Terveyspalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Lähipalveluiden säilyttäminen.
•Neuvolatyöntekijöiden pysyvyys sekä riittävästi aikaa 
neuvolakäynnille. 
•Perhetyöntekijän käynti pikkulapsiperheessä rutiininomaisesti 
kaikille perheille.
•Hoitoon pääsyn nopeuttaminen. 
•Oikomishoidon rutiinikäynnit lähihammashoitolaan.
•Sähköisten ja etäpalveluiden kehittäminen.
•Lisää psykologeja neuvolaan ja kouluihin. 
•Psyykkisen tuen mahdollisuuksien lisääminen ja tuen piiriin 
pääsemisen nopeuttaminen. 

Hammashuollon oikomishoidon kontrollikäyntejä Kaakkurin 
hammashoitolaan, jotta koululaisten olisi mahdollista käydä siellä helpommin 

ja nopeammin, jopa itsenäisesti.

Lapsen synnyttyä neuvolakäynnit niin, että vanhemmat erikseen, ilman lasta 
tai toisiaan vastaamaan kysymykseen: ”miten jaksat?” Ei lapsen kuullen halua 
valittaa jaksamisestaan. Ja joillakin voi pärjäämiseen vaikuttaa nimenomaan 

puoliso.

Neuvolatarkastukset ajallaan.

Sähköinen neuvolakortti käyttöön, kirjaamisen selkeys ja helppous. 

Sosiaalipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja –
ideoita:
• Tiedon lisääminen tarjolla olevista palveluista ja tuen 

muodoista sekä näiden tarjoaminen kaikille perheille.
•Matalan kynnyksen palveluita perheille.
• Kotipalvelun tarjoaminen kaikille perheille. 
•Vanhempi-lapsi-vuorovaikutusta tukevan kerhotoiminnan 

lisääminen.
•Hoitopolkujen selkeyttäminen. 

Apua lapsiperheille kodin- ja lastenhoitoon.

Kotipalvelua voisi tarjota perheille, jos vain mahdollista. Moni ei kysy, mutta 
tarvitsisi silti.

Kodinhoitajat jokaiseen vauvaperheeseen ja jatkossakin matalan kynnyksen 
apua, ihan käytännön kodin- ja lastenhoitoon.

Näitä voisi alkaa enemmän tyrkyttää, kun lapsi syntyy talouteen.

Kaikille kerta pari ja erityislasten vanhemmille ehdottomasti useammin.

Selkeät hoitopolut... Esim. ADHD-lapsille selkeyttä ei ole ja lievät, mutta apua 
tarvitsevat jäävät vaille apua. Tilanne kostautuu tulevaisuudessa lapsiparoille 

sekä myös yhteiskunnalle.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Julkisen liikenteen palveluihin  liittyviä 
kehittämistarpeita ja -ideoita:
•Nopeampi ja suorempi bussiyhteys keskustaan.
•Bussiyhteyksien sujuvuuden parantaminen Metsokangas –
Oulunsalo / Kempele.
•Bussilinjojen aikataulujen järkeistäminen. 

Kaakkurin asukastuvan palveluihin ja toimintaan
liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Tiedotuksen lisääminen.
•Hävikkiruuan jakamisen lisääminen.
• Koululaisten loma-aikoina lounasmahdollisuus lapsille.
• Tilojen käytön lisääminen myös iltaisin.

Ehdottomasti lyhyempiä bussiyhteyksiä keskustaan. Eri reittejä: 
Metsokankaan savottatien kautta Limingantulliin ja keskustaan. Lisäksi 
nopea yhteys moottoritien kautta keskustaan. Samoin viikonloppuisin. 

Joukkoliikenteen reitit ovat liian pitkiä ja niitä ei tule sen takia käytettyä.

Tarpeeksi linjoja ja että aikataulut olisi suunniteltu niin, että kaikki bussit 
eivät kulje peräkkäin.

Tiedottaminen, en ole tiennyt näistä mahdollisuuksista aikaisemmin.

Asukastuvan tilat käyttöön myös iltaisin, avoimia kerhoja ym. matalan 
kynnyksen toimintaa.

Koulut, asukastuvat voisivat jakaa hävikkiruokaa halvalla.

Mahdollisuus hävikkiruoan ostamiseen kouluilta ja päiväkodeista.



Vastaajien ajatuksia Kaakkurin palvelukeskittymän  alueen lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä -toimintojen kehittämiseen liittyen N=230

Järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten palveluihin ja 
toimintoihin liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Alueen asukkaiden verkostoitumista tukevia tapahtumia.
• Kirpputoreja Kaakkurin toriaukiolle.
• Nuokkarin tilojen hyödyntäminen järjestöjen ja yhdistysten 
toimintaan.
• Harrastekerhotoiminnan tarjoaminen.
• Seuratoiminnan ja koulun yhteistyön kehittäminen. 

Uskonnollisten yhdyskuntien palveluihin ja toimintoihin 
liittyviä kehittämistarpeita ja –ideoita:
• Matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille.
• Tapahtumia lapsille ja perheille. 
• Perhetyön lisääminen.
• Seurakunnan toimintaan osallistumisen kynnyksen madaltaminen. 

Lisää kerhoja ja kursseja. 

Harrastusmahdollisuuksia tai tapahtumia pienille 
lapsille/perheille.

Seurat näkyvämmin koulujen yhteyteen, 
ei erillisiksi toimijoiksi. 

Välittäviä aikuisia.

Perheille ja lapsille enemmän tapahtumia ja leirejä, kerhoja 
myös kouluikäisille.

Mielenkiintoista toimintaa nuorille. Esim. kymppipäivä oli kiva. 
Samantyylistä lisää.



Vastaajaperheiden kokemuksia 
Kaakkurin palvelukeskittymän alueesta 

asuinalueena ja elinympäristönä



Vastaajaperheiden kokemuksia Kaakkurin palvelukeskittymän alueen 
viihtyisyyttä lisäävistä ja vähentävistä tekijöistä N=216 

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tekijöitä, jotka heidän mielestään lisäsivät tai 
vähensivät oman asuinalueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, teemakohtaisten aineistoviittausten 
määrä laskettiin ja näin saatiin koottua aineistoviittausten teemakohtaiset jakaumat. 

•Seuraaviin dioihin on koottu erikseen aineistoviittausten mukaisesti teemoitetut asuinalueen 
viihtyisyyttä lisäävät sekä vähentävät tekijät.



Asuinalueen viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä avovastaukset N=198

•Vastaajat nostivat tärkeimmäksi asuinalueen viihtyisyyttä 
lisääväksi tekijäksi hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet 
(36 % aineistoviittauksista).

• Asuinalueen viihtyisyyttä koettiin lisäävän myös 
luonnonläheinen, rauhallinen ja suunnittelultaan toimiva 
asuinympäristö (32 % aineistoviittauksista).

•Muina viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä vastauksissa viitattiin

•hyviin lähipalveluihin (18 % aineistoviittauksista),

•asuinalueen yhteisöllisyyteen (10 % 
aineistoviittauksista) sekä 

•hyviin kulku- ja liikenneyhteyksiin (4 % 
aineistoviittauksista). 

•Seuraaviin dioihin on koottu nostoja vastaajien  
avovastauksista. 



Asuinalueen viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä avovastaukset N=198

Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia koskivia nostoja:  

Hyvät leikkipaikat ja liikkumismahdollisuudet.

Mahdollisuus liikkua ja harrastaa ulkona monipuolisesti.

Ulkoilualueisiin on panostettu enemmän, esim. liikuntamaa ja hiihtoladut paranneltu. 

•Kehittämisideoita ja –tarpeita ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia koskien: 

Luistinkenttä Savotta-aukion pk läheisyyteen. Luistinkenttä Rantavainiolle talveksi.

Nuorille enemmän ulkotiloihin puitteita, koristelineitä, frisbeegolf-koreja, ulkojäälle penkkejä, missä 
vaihtaa luistimet.

Urheilukentän suorituspaikat pitäisi kesäksi olla kunnossa ja niitä pitäisi kehittää. 

Kaukaloa ei tulisi käyttää skeittaajille vaan niiden rampit yms. sijoittaa parkkialueelle tms. 

Kaukaloon alusta esim. rullalätkää tukevaksi, koska kaukalo on. 

Nostoja luonnonläheiseen, rauhalliseen ja suunnittelultaan toimivaan 
asuinympäristöön liittyen:

Luontoa paljon ympärillä.   Täällä on rauhallista, tilaa liikkua ja ulkoilla. 

Ympäristön siistinä pitäminen. Viheralueet ja niiden hoito. 

Toimiva julkinen infra.  

Liikennesuunnittelulla autojen läpiajot on kielletty monilla alueilla.

Väljästi rakennettu, rauhallinen pientaloalue. 



Asuinalueen viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä avovastaukset N=198

Hyviin lähipalveluihin liittyviä nostoja:

Monipuoliset palvelut lähellä. Päiväkoteja ja kouluja alueella. 

Lasten polku varhaiskasvatuksesta alakouluun.

Koululla tarjottuja kerhomahdollisuuksia ja kohtuullisen turvallinen koulumatkareitistö.

Hyvä kirjasto. 

Asuinalueen yhteisöllisyyteen liittyviä nostoja:

Tiivis yhteisö.  Yhteisöllisyys - pieni koulu ja tutut ihmiset.  Turvalliset ja tutut naapurit. 

Paljon samanikäisiä lapsia eli lapsilla tosi paljon kavereita.

Hyvä tiedotus alueen asioista. Koulun hyvä tiedotus ja osallisuus alueen asioissa.

Aktiivinen yhteisö, esim. Facebookissa paljon lapsiperheitä.   

•Yhteisöllisyyttä vahvistavia kehittämisideoita:

Lapsiperheille suunnattua toimintaa voisi olla joskus vaikka viikonloppuisin. 

Kirpputori tai muuta yhteistä matalankynnyksen toimintaa Kaakkurin torille kesäisin.

Hyviin kulku- ja liikenneyhteyksiin liittyviä  nostoja:

Toimivat kulkuyhteydet joka paikkaan.

Hyvä jalkakäytäväverkosto. Hoidetut jalkakäytävät. Hyvät pyörätiet. 

Valmis tieverkosto ja toimiva julkinen liikenne.



Asuinalueen viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä N=148

•Vastaajien mukaan eniten asuinalueen viihtyisyyttä vähensi 
liikenneturvallisuuteen liittyvät puutteet sekä liikenteestä 
aiheutuvat meluhaitat (25 % aineistoviittauksista).

•Toiseksi eniten viihtyisyyttä vähensi asuinympäristön 
rauhattomuus, levottomuus ja turvattomuus (20 % 
aineistoviittauksista) sekä kolmanneksi eniten nuorille tarjolla 
olevan mielekkään tekemisen sekä kohtaamispaikkojen 
puute (16% aineistoviittauksista). 

•Muita viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä olivat

•luontoympäristön väheneminen ja asuinympäristön 
sotkuisuus (15% aineistoviittauksista),

•ulkoilu-, liikunta- ja harrastetoiminnan mahdollisuuksien 
puutteet (9 % aineistoviittauksista),

•lähipalveluiden vähäisyys (8 % aineistoviittauksista),

•huonot kulku- ja liikenneyhteydet 
(4 % aineistoviittauksista) sekä

•yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen ja tapahtumien 
vähäisyys (3 % aineistoviittauksista). 

•Keskeisempiä nostoja avovastauksista seuraavilla dioilla. 



Asuinalueen viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä N=148

Liikenneturvallisuuteen ja liikenteen meluhaittoihin liittyviä nostoja:

Moottoritien melu moottoritien varrella.

Kauppakeskuksen ilta/yö rälläys. Turha autoilla / mopoilla päristely.

Kävelyteillä ajavat mopoilijat. Kaahailu niin autoilla kuin mopoilla.

Asuinympäristön rauhattomuuteen, levottomuuteen ja turvattomuuteen 
liittyviä nostoja:

Paljon levottomuutta koulumatkoilla ja lähikohteissa. 

Jonkin verran levottomuutta, ilkivaltaa. Varastelu ja kiusanteko omaisuuksiin esim. pyöriin 
koulunpihalla.

Huumausaineiden näkyvyys.

Nuorille tarjolla olevaan mielekkääseen tekemiseen sekä kohtaamispaikkojen 
puutteisiin liittyviä nostoja:

Nuorille vähän mielekästä tekemistä. 

Nuorilta puuttuu vapaa-ajan viettopaikat, joka ollut yksi tekijä aiheuttamaan harmia 
alueen asukkaille ja ympäristölle. 

Se, että esiteineille ja teineille ei ole omaa paikkaa alueella, missä olla, näkyy valitettavasti 
päiväkotien pihalla. 



Asuinalueen viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä N=148

Luontoympäristön vähenemiseen sekä asuinympäristön sotkuisuuteen liittyviä nostoja:

Metsien kaataminen. Talot liian tiiviisti, puistokaistaleita jätetty liian vähän. 

Tihenevä rakennuskanta. Rakennetaan paljon uusia kerrostaloja. 

Roskittaminen. Varsinkin kaupan lähistöllä hirveästi roskia maassa. Liian vähän roskiksia. 

Etenkin Limingantien alittavan alikulun siivottomuus. 

Ulkoilu-, liikunta- ja harrastetoiminnan mahdollisuuksien puutteisiin liittyviä nostoja:

Luistelukentän poistaminen Rantavainiolta. 

Luistelukentältä puuttuu kaukalo. Vaikka lapsia alueella on yli tuhat! .Nyt joudutaan kuljettamaan 
Kempeleeseen ja kaupunkiin pelaamaan.

Leikkipuisto uudistettiin ja siitä tuli niin tylsä, että alueen lapset eivät juuri käytä sitä. Edellinen puisto 
oli paljon parempi.

Puiston joka laidalla voisi olla roskikset ja yksi aurattu pääreitti, jotta puistoon pääsisi helpommin 
taaperoikäisen kanssa.

Lapsille ja nuorille erittäin vähän muuta järjestettyä toimintaa/harrastetta kuin urheilua/liikuntaa.



Asuinalueen viihtyisyyttä vähentäviä tekijöitä N=148

Lähipalveluiden vähäisyyteen liittyviä nostoja:

Alueen palvelut ja koulun/päivähoidon kapasiteetti ei riittäviä/oikeassa suhteessa väestörakenteeseen. 

Vuoropäiväkoteja ei, ja jatketun aukiolon on vain yksi ruuhkainen.

Suuriksi paisuvat ryhmäkoot päiväkodissa ja luokkakoot koulussa.

Osa palveluista hieman kaukana (ei lähikauppaa).

Kierrätyspisteen puuttuminen.

Huonoihin kulku- ja liikenneyhteyksiin liittyviä nostoja:

Nopea bussiyhteys keskustaan puuttuu.

Autojen parkkeeraus kadun varteen, epäsiistiä ja vaikeuttaa kunnossapitoa ja vähentää siisteyttä ja 
ohikulkua.

Huonossa kunnossa olevat teiden päällysteet.

Yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen ja tapahtumien vähäisyyteen liittyviä nostoja:

Yhteisöllisyys puuttuu, koulusta ja vapaa-ajalta. Koulun tapahtumat olemattomat. 

Yhteisten kokoontumispaikkojen puute. 

Kylällä Metsokankaalla ei ole aikuisille eikä nuorille kohtauspaikkaa.



Vastaajaperheiden kokemuksia Kaakkurin palvelukeskittymän alueen 

turvallisuutta lisäävistä ja vähentävistä tekijöistä N=174

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tekijöitä, jotka heidän mielestään lisäsivät tai 
vähensivät Kaakkurin palvelukeskittymän alueen turvallisuutta.

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, teemakohtaisten 
aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin koottua aineistoviittausten 
teemakohtaiset jakaumat. 

•Seuraaviin dioihin on koottu erikseen aineistoviittausten mukaisesti teemoitetut 
asuinalueen turvallisuutta lisäävät sekä vähentävät tekijät.



Kaakkurin palvelukeskittymän turvallisuutta lisääviä tekijöitä N=127 avovastausta

•Vastaajien mielestä asuinalueen turvallisuutta 
lisäsi eniten asuinalueen yhteisöllisyys ja 
pientalovaltaisuus (44% aineistoviittauksista).

•Seuraavaksi eniten turvallisuuden tunnetta 
lisäsivät:

o Asuinympäristön liikenneturvallisuutta 
lisäävien asioiden huomioiminen ( 34 % 
aineistoviittauksista) sekä 

oRiittävästä asuinalueen valaistuksesta ja 
valaistuksesta huolehtiminen sekä 
asukkaiden ja viranomaisten valveutuneisuus 
(22 % aineistoviittauksista). 

•Vastaajien avovastauksista nostoja seuraavalla 
dialla.



Kaakkurin palvelukeskittymän turvallisuutta lisääviä tekijöitä N=127 avovastausta

Asuinalueen yhteisöllisyyteen ja pientalovaltaisuuteen liittyviä nostoja:

Yhteisöllisyys ja että tuntee hyvin monen lasten luokkakaverit ja heidän perheensä- kynnys 
yhteydenottoon matala.

Asukkaiden oma toiminta, vastuullisuus. 

Yhteisöllinen kasvatus ja nuorten perään katsominen kollektiivisesti. 

Yhteistyö eri tahojen kanssa. Lapsiystävällisyys. Yhteisöllinen tiedotus alueen fb-ryhmässä. 

Koulussa hyvä yhteistyö koteihin ja tiedotus toimii.

Riittävään asuinalueen valvontaan ja valaistukseen sekä asukkaiden ja 
viranomaisten valveutuneisuuteen liittyviä nostoja:  

Hyvä valaistus pimeällä. Hyvä ja kattava valaistus ulkoilureiteillä.

Vanhemmat aktiivia ja valveutuneita.    Tarkkaavaiset ihmiset. 

Näkyvää partiointia poliisilla.   Viranomaisten nopea toiminta tarvittaessa /häiriötilanteissa. 



Kaakkurin palvelukeskittymän turvallisuutta lisääviä tekijöitä N=127 avovastausta

Asuinympäristön liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin liittyviä nostoja:  

Hyvä valaistus kulkureiteillä. Pyörätieverkosto toimiva ja talvisinkin hyvin hoidettu. 

Nopeusrajoitukset ja hidastetöyssyt. Asuinalueella ei läpikulkuliikennettä. Pääasiassa 
hyvä ajokulttuuri (autot). 

• Ehdotuksia liikenneturvallisuuden lisäämiseksi:

Pirttilammentielle pitäisi olla kaikille suojateille töyssyt, koska ko. tiellä kova liikenne ja 
useilla liian kova vauhti.

Suojateihin, jotka ylittää Savottatien pitäisi olla korotetut suojatiet. Etenkin Savottatie 42 
kohdalla mutkassa olevassa suojatien kohdalla kaahataan ja siitä ylittää tien paljon lapsia 
aamuisin ja iltapäivällä.

Suojateille olisi hyvä asentaa hälytysvilkut, kun jalankulkija on menossa ylittämään tietä. 

Liikennemerkkejä varoittamaan lapsista myös asuinalueelle, ei pelkästään koulun alueelle. 



Kaakkurin palvelukeskittymän alueen 
turvallisuutta vähentäviä tekijöitä N= 121 avovastausta

•Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että asuinalueen 
turvallisuutta vähensi kaahailu pyörä- ja ajoteillä, 
huolimaton liikennekäyttäytyminen sekä 
hidasteiden ja suojateiden puute (51 % 
aineistoviittauksista). 

•Seuraavaksi eniten turvallisuuden tunnetta 
vähensivät asuinalueella esiintyvä levottomuus, 
ilkivalta, rikollisuus ja päihteet (34 % 
aineistoviittauksista) sekä  levottomat asuinalueet ja 
ympäristöt (15% aineistoviittauksista). 

•Nostoja vastaajien avovastauksista seuraavalla 
dialla. 



Kaakkurin palvelukeskittymän alueen turvallisuutta 
vähentäviä tekijöitä N= 121 avovastausta

Kaahailuun pyörä- ja ajoteillä, huolimattomaan liikennekäyttäytymiseen sekä 
hidasteiden ja suojateiden puutteeseen liittyviä nostoja:  

Ei hidastustöyssyjä, nopeudesta muistuttavia merkkejä/maalauksia tiessä.

Huolimaton ja sekava liikennekäyttäytyminen.  

Nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen autoilijoilla. 

Mopoilijat ja mönkkärit yms. pyöräteillä.

Jalkakäytävän puuttuminen Pirttilammentiellä Kuukkelintien ja Mellansuoran väliltä. 
Liikennemäärät melko suuret, ja lastenvaunujen työntäjiä ja muita hiihtoladun 
ulkopuolella liikkuvia on paljon. 

Mopojen rälläys omakotitaloalueiden pikkuteillä, ajetaan kovaa, vaikka lapset 
temmeltää tienvarsilla.

Vaarallisesti tiellä leikkivät lapset/lasten.

Jousenkaarella ei ole kovin montaa suojatietä, ja lapset ylittävät tietä Nuolikujan ja 
Kuurnakuvan kohdilta. Nuolikujalla on myös päiväkoti, joten suojatien tai muun 
lapsivaroituksen puuttuminen tuntuu vähän hölmöltä.

Liian nopeat liikennevalot ajatellen 5–6-vuotiaita Kiem-Citymarket välissä.



Kaakkurin palvelukeskittymän alueen turvallisuutta 
vähentäviä tekijöitä N= 121 avovastausta

Asuinalueella esiintyvään levottomuuteen, ilkivaltaan, rikollisuuteen sekä 
päihteisiin liittyviä nostoja: 

Yhteisöllisyyden konkreettinen puute. Somessa ollaan aktiivisia.

Kiusaaminen, jota kuulee tapahtuvan koulumatkoilla ja vapaa-ajalla, esim. kunnallisen 
päiväkodin pihalla. 

Alueella tapahtuneet ja tapahtuvat varkaudet

Huumeiden käytön lisääntyminen huolettaa. Päihteiden käyttäjät/myyjät.

Virkavallan suorittaman valvonnan vähäisyys.

Levottomiin asuinalueisiin ja ympäristöihin liittyviä nostoja: 

Cittarin ympäristön levottomuus ja Bauhausin ralli.

Osa alueesta omakotialueita häiriöalttiimpaa.



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Kaakkurin 
palvelukeskittymän alueelle asuinyhteisönä ja 

elinympäristönä N=139 avovastaukset

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tulevaisuuden toiveita 
asuinalueeseen ja elinympäristöön liittyen.

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, teemakohtaisten 
aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin koottua 
aineistoviittausten teemakohtaiset jakaumat.

•Seuraavaan diaan on koottu aineistoviittausten mukaisesti teemoitetut 
vastaajien tulevaisuuden toiveet asuinaluetta ja elinympäristöä koskien.



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle 

asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=139 avovastaukset

•Tärkeimpänä tulevaisuuden toiveena vastaajat nostivat esiin lapset 
ja nuoret huomioivaksi ja heille mielekästä tekemistä 
mahdollistavaksi asuinalueeksi kehittymisen (26 % 
aineistoviittauksista).

•Seuraavaksi tärkeimpinä tulevaisuuden toiveina vastaajat näkivät 
luontoympäristöä hyödyntävänä sekä ulkoilu- ja 
liikuntamahdollisuuksiin panostavana asuinalueena kehittymisen 
(21 % aineisto-viittauksista).

•Muita vastaajien esiin nostamia tulevaisuuden toiveita:
oLuonnonläheisenä ja turvallisena asuinalueena säilymisen 
(17 % aineisto-viittauksista),
oVireänä, yhteisöllisenä, monipuolisia tapahtumia ja kohtaamispaikkoja 
tarjoavana asuinalueena kehittymisen (14 % aineisto-viittauksista),
oMonipuolisten palveluiden osalta hyvän kehityssuunnan jatkamisen
(13 % aineisto-viittauksista), 
oasuntokannaltaan lapsiperheille sopivana asuinalueena säilymisen 
(5 % aineisto-viittauksista) sekä 
oToimivaan joukkoliikenteeseen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen 
panostavana alueena kehittymisen (4 % aineisto-viittauksista) 

oTeemakohtaisia nostoja avovastauksista seuraavilla dioilla.  



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=139

Alueen lapset ja nuoret huomioivaksi ja heille mielekästä tekemistä mahdollistavaksi asuinalueeksi kehittymiseen 
liittyviä tulevaisuuden toiveita:
• Riittävästi turvallisia kohtaamis- ja vapaa-ajanviettopaikkoja lapsille ja nuorille. 
• Harraste- ja kerhotoiminnan mahdollisuuksien lisääminen. 
• Nuorille enemmän vapaa-ajan viettomahdollisuuksia myös ulos (esim. koriskenttiä, Frisbeegolf-rata, skeittipaikka, ulkojäitä, 

jalkapallokenttiä). 
• Jalkautuvaa nuorisotoimintaa mm. iltaisin ja viikonloppuisin. 

Luontoympäristöä hyödyntävänä sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin panostavana asuinalueena kehittymiseen 
liittyviä tulevaisuuden toiveita:
• Lähiluontoympäristön entistä parempi hyödyntäminen virkistystoimintaan:

• Ulkoilureittien kehittäminen.   Retki- ja tulistelupaikkojen lisääminen.
• Oululahden uimarannan kunnostaminen.

• Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen:
• Liikuntamaan edelleen kehittäminen (esim. keilahalli, sulkapallo-, padel-, tenniskenttä, frisbeegolf)
• Luistelukenttien lisääminen alueelle (Savotta-aukio, Rantavainio).  Hiihtolatujen lisääminen alueella. 
• Pulkkamäki Metsokankaalle / liikuntamaan alueelle. 
• Penkkien lisääminen puistoalueille ja pyöräteiden varteen. 
• Leikkipuistojen kunnossapito ja välineiden uusiminen / päivittäminen.

Alueella huomioitaisiin matalalla kynnyksellä lapsia ja nuoria järjestämällä 
erilaisia vapaa-ajan toimintoja nykyistä enemmän.

Luonnon hyödyntämistä, paljon jo saatukin, mutta tälle väkimäärälle esim tulistelupaikat on ihan liian vähäiset. 
Metsässä on laaja polkuverkosto kohti Kempelettä, saisiko sille suunnalle taukopaikkaa, kotaa tms., johon lasten kanssa 
voisi retkeillä. Kempeleen raja on lähellä, tässä kohtaa voisi toimia yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa.



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=139

Luonnonläheisenä ja turvallisena asuinalueena säilymiseen liittyviä tulevaisuuden toiveita: 
• Alueen luontoalueiden ja metsien säilyttäminen.
• Asuinalueen viihtyisyyden lisääminen:

• Leikkipuistojen ja viheralueiden kunnossapidosta huolehtimalla
• Asuinalueen siisteydestä huolehtiminen mm. roskiksia lisäämällä sekä siivoustalkoita ja -tempauksia järjestämällä

• Riittävän väljä kaavoitus ja rakentaminen.

Vireänä, yhteisöllisenä, monipuolisia tapahtumia ja kohtaamispaikkoja tarjoavana asuinalueena kehittymiseen liittyviä 
tulevaisuuden toiveita: 
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen:

• Tapahtumia järjestämällä (mm. leikki-, liikunta-, ulkoilutapahtumat, konsertit, kirpputorit, talkoot)
• Alueen lapsiperheiden verkostoitumisen tukeminen:

• Koulun tapahtumien lisääminen ja uudelleen käynnistäminen koronan jälkeen (vanhempainillat, joulu- ja kevätjuhlat, koko 
perheen toiminta).

• Naapuruston yhteisöllisen toiminnan tukeminen ja edistäminen. 
• Vanhempainyhdistysten toteuttamia tapahtumien järjestäminen ja uudelleen aktivoiminen koronan jälkeen.
• Ulkoilualueiden kehittäminen alueen asukkaiden yhteisiksi olohuoneiksi.
• Asukastupatoiminnan kehittäminen alueella.

Alue säilyisi rauhallisena lapsiperheiden asuinalueena.

Virkeää toimintaa. Näkyvää alueesta johtuvaa ylpeyttä ” meille paras alue” ajattelu. 

Voisiko täällä tehdä vaikka hyväntekeväisyyttä? 
Mielelläni kävisin vaikka 1 x / 2 vk juttelemassa yksinäisen vanhuksen kanssa tms.



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=139

Monipuolisten palveluiden osalta hyvän kehityssuunnan jatkumiseen liittyviä tulevaisuuden toiveita: 

• Lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen sekä palveluiden kehittyminen tulevaisuudessa. 

• Nykyistä parempaa tiedottamista tuen, avun ja palveluiden mahdollisuuksista.

• Palveluiden lisääminen ja palveluihin pääsyn helpottaminen (mm. ennalta ehkäisevät päihdepalvelut, terveyspalvelut, 
liikuntapalvelut)

• Kaupallisten palveluiden kehittäminen alueelle (mm. kahvila, ruokaravintola, kulttuurikahvila)

• Kierrätyspiste Metsokankaalle. 

Asuntokannaltaan lapsiperheille sopivana asuinalueena säilymiseen liittyviä tulevaisuuden toiveita: 

• Isompien asuntojen tarjonnan lisääminen alueella.

• Asuntojen vuokrien kohtuullistaminen.

Olisi hyvä että palveluiden kehittämisessä on mukana myös ihmisiä, 
jotka itse asuvat tällä alueella ja keskittyä lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Säilytetään pikkukoulut ja päiväkodit.

Tarve ehdottomasti 3-6mh asunnoille. 
Enemmän perheasuntoja vuokralle. On erittäin hankalaa löytää asuntoa. 
Mielellään 5h rivitaloja luonnon läheiseltä paikalta.

Vuokrat halvemmaksi tai joutuu lasten kanssa muuttaa kohta yksiöön, kun ei 
palkka riitä näillä hinnoilla asua kolmiossa. 



Vastaajaperheiden tulevaisuuden toiveita Kaakkurin palvelukeskittymän alueelle 
asuinyhteisönä ja elinympäristönä N=139

Toimivaan joukkoliikenteeseen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen panostavana alueena 
kehittymiseen liittyviä tulevaisuuden toiveita: 

• Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen:

• Poikittaisvuorojen kehittäminen Oulunsalo-Kaakkuri-Maikkula-Hiukkavaara välillä.

• Bussivuoroja Perävainio – Virtaoja - Kaakkuri sekä Kaakkuri – Kaukovainio välille.

• Suoria ja nopeampia bussiyhteyksiä keskustaan.

• Liikenneturvallisuuden kehittäminen:

• Ajonopeuksien hidastaminen alueella.

Hidasteita Savottatien ja Neitsytkorventien varrelle. 

• Liikennejärjestelyjen kehittäminen alueen liikennemäärien kasvaessa.

Jalkakäytävän rakentaminen Pirttilammentielle Kuukkelintie ja Mellansuoran välille. 

• Mopoilijoiden kaahailun vähentäminen. 

Mopoilijoiden määrä tulee lisääntymään lähivuosina entisestään. Mopoilijoille jokin sallittu päristelypaikka lähistölle, 
jotta asuinalueen rauhallisuus ei järky.



Kaakkurin palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä 
alueen asukkaiden hyväksi N=108 avovastausta

•Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ideoita Kaakkurin 
palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen käytön kehittämiseksi 
alueen asukkaiden käyttöön. 

•Avovastaukset purettiin aineistosta nouseviin teemoihin, teemakohtaisten 
aineistoviittausten määrä laskettiin ja näin saatiin koottua aineistoviittausten 
teemakohtaiset jakaumat.

•Vastaajista 25% toivoi, että julkisia tiloja voitaisiin hyödyntää nykyistä 
enemmän lähiharraste- ja kerhotoiminnan toteuttamiseen ja tarjonnan 
monipuolistamiseen.

•Seuraavaksi eniten tiloja toivottiin voitavan hyödyntää nuorille suunnatun 
toiminnan toteuttamisessa (23 %  aineistoviittauksista) sekä perheiden 
yhteiseen toimintaan (19 %  aineistoviittauksista) .

•Muut tilojen hyödyntämistoiveet koskivat:
• Tilojen toiminta-aikojen ja käyttömahdollisuuksien laajentamista 

(12 % aineistoviittauksista),
•Tapahtumien ja yhteisöllisen toiminnan toteuttamista sekä 
asukastupatoiminnan monipuolistamista (10 %  aineistoviittauksista),
•Tilojen käyttömahdollisuuksista tehokkaampaa tiedottamista 
(6 %  aineistoviittauksista) sekä
•Tilojen vähäisyyttä sekä toimintapakkojen kunnossapidon parantamista 

(5 %  aineistoviittauksista). 

• Teemakohtaisia nostoja avovastauksista seuraavilla dioilla. 



Kaakkurin palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä 

alueen asukkaiden hyväksi N=108 avovastausta

Ideoita, tilojen hyödyntämiseksi lähiharraste- ja -kerhotoiminnan toteuttamiseen ja 
monipuolistamiseen :

•Toimintatarjonnan monipuolistaminen, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollista löytää ja innostua 
juuri itseään kiinnostavasta toiminnasta lähellä kotoa, jolloin kulkeminenkaan ei olisi este. 

Lisää harrastusmahdollisuuksia lapsille Kaakkurin alueelle. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lapsia 
kauemmas. 

Enemmän käsityö- ja taidekerhoja, musiikkia ja niiden lisäksi nykyisin puuttuvaa tiedettä, tutkimusta, 
matematiikkakerho, ohjelmointia jne.

Esim. päiväkodin tiloissa voitaisiin pitää jotain aikuisten opistotasoisia kursseja tai voimistelu ja 
jumpparyhmiä.

Järjestää koulun upeissa käsityötiloissa kerhoja kaikenikäisille. 

Soitonopetusta koulussa koulupäivän jälkeen lapsille tarjolle (piano, kitara).

Lisää ilmaista kerhotoimintaa. Vastaavaa kun seurakunnan liikuntaperhekerho iltapaloineen.

Sisarusryhmiä, joka hyödyttää koko perhettä.

Kerhotoimintaa, kerhoja, joihin voi osallistua vanhempi-lapsi tai koko perhe. Esim. kokkikerhot, 
käsityökerhot, liikuntakerhot.



Kaakkurin palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä 
alueen asukkaiden hyväksi N=108 avovastausta

Ideoita, tilojen hyödyntämiseksi nuorille suunnatun toiminnan toteuttamiseen:
• Nuorisotilojen sekä –toiminnan lisääminen. 
• Nuorisokahvilatoimintaa kouluille tai päiväkoteihin.

Koululle säännöllistä nuorisotalotoimintaa ja tilan muokkaamista siihen tarkoitukseen.

Nuorisotilatoimintaa, yhdistysten toimintaa Metsokankaan hienoihin koulurakennuksiin enemmän.

Oulunlahden ja Sarasuon koulujen liikuntasaleihin matalan kynnyksen liikuntaharrastuksia lapsille ja nuorille yhteistyössä järjestöjen 
kanssa.

Enemmän nuorille suunnattuja tilaisuuksia, esimerkiksi peli-illat, leffaillat, kerhot. 

Avata koulun liikuntasali valvotusti lasten ja nuorten käyttöön iltaisin/viikonloppuisin. Nuoret saisivat tekemistä ja kansanterveys kiittää. 

Skeittipaikkoja. Asukkaat olisivat valmiita tekemään.

Ideoita, tilojen hyödyntämiseksi perheiden yhteiseen toimintaan :
• Perhevuoroja koulujen ja päiväkotien liikuntasaleihin

Koulun liikuntasalivuoroja lähialueen lapsiperheiden käyttöön, jolloin tutustuu paremmin naapuruston muihin lapsiperheisiin, vanhemmat voisi tavata 
muita koululaisten vanhempia ja lapset tutustuvat toisiinsa. Lapsen luokalla on kuitenkin uusiakin kavereita, joiden vanhempia emme tunne. 

Koulun ja päiväkodin liikuntasalit auki myös perheille omaan käyttöön. Esim. varauskalenterilla ja aikuinen valvojaksi.

Avoimia höntsävuoroja koulun tiloihin; voisi pelata koripalloa, sulkapalloa, sählyä. Ei tarvitsisi aina liittyä johonkin urheiluseuraan päästäkseen 
mahdollisesti liikkumaan alueen uusiin tiloihin.

Koululle esim. avoimia peli-iltoja ja muuta perheille yhteistä. 

Koulun pihalle ulkoliikuntapaikkoja, joita voisi käyttää vapaa-ajalla. 



Kaakkurin palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä 
alueen asukkaiden hyväksi N=108 avovastausta

Ideoita, tilojen toiminta-aikojen ja käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi:

•Sisä- ja ulkotilojen käyttöaikojen laajentaminen
Pe ja la iltana tunnin pidempään valot päällä etenkin Kaakkurin kaukalossa. Kun pienimmät poistuu, isommat näkee vielä 
pelata. Useimmiten valojen sammuminen keskeyttää hyvät pelit. 

•Toiminta-aikojen laajentaminen

Kirjaston laajat aukioloajat.

Julkisissa tiloissa saisi olla enemmän toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Vähentäisi tarvetta harrastuskuljetuksilta. 

Päiväkotien tilojen hyödyntäminen ilta- ja viikonloppuaikoina esim. kansalaisopiston toimintaan.

Koulun tilat pääosin tyhjillään iltaisin. Koulua tulisi hyödyntää monipuolisemmin. 

Koulujen liikuntasalit käyttöön lapsille koulun jälkeen ja iltaisin/viikonloppuisin kerho- ja harrastustoimintaan. 

Oulunlahden koululle enemmän harrastusmahdollisuuksia iltaisin. 

Seurakunnan toimintaa myös viikonloppuisin.

•Loma-aikaisen toimintatarjonnan lisääminen 

Koululle koulun loma-ajaksi päiväleirejä koko loman ajaksi.

Leikkipuistoihin esim kesäisin ohjattua toimintaa, samoin kouluihin. Kentälle kesäjumppia.

•Tilojen käyttömahdollisuuksien laajentaminen ja vuokraaminen 

Voisiko koulun salia vuokrata myös asukkaiden käyttöön tai olla vapaavuoroja, jolloin pääsisi touhuamaan saliin.

Olisiko mahdollista myydä esim. sulkapallovuoroja päiväkodin saliin "tyhjille" tunneille?! 

Tilojen vuokraaminen. 



Kaakkurin palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä 
alueen asukkaiden hyväksi N=108 avovastausta

Ideoita, tilojen tapahtumien ja yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen sekä asukastupatoiminnan 
monipuolistamiseen hyödyntämiseksi :
•Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen
Koulun tapahtumia. Lisää lasten toimintaa ja tapahtumia liikuntasaleihin. Lapsille vapaa-ajalle tapahtumia.

Perheille ja lapsille lisää eri tilaisuuksia ja tapahtumia.  Torikirppari.
•Kohtaamispaikkatoiminnan toteuttamiseen
Perhekahvilatoimintaa. Enemmän matalan kynnyksen toimintaa myös saisi olla, olohuonetyyppistä tai lyhyitä kerhoja kaikenikäisille.

"Olohuone" laajempaan käyttöön (nyt profiloitunut ikäihmisten tarpeisiin vastaavaksi) tai kokonaan oma, erillinen tilansa 
kokoontumiselle tai perheitten kerhojen pidolle tms. Asukastupa auki pitempään. 

Sarasuon koululla/päiväkodissa asukastupatyyppistä yhteisöllistä toimintaa?

Ideoita, tilojen käyttöä koskevan tiedottamisen tehostamiseksi:
•Alueellista ja keskitettyä tiedottamista alueella olevista toimintamahdollisuuksista sekä toimitiloista ml. ulkoilu- ja retkeilypaikat.
Harrastustoiminta iltaisin päiväkodin tiloissa (etenkin Koronan jälkeen): sitä on, mutta on vaikea selvittää, mitä siellä on ja mistä 
löytää tietoa. 

Parempaa tiedottamista Liikuntamaan tarjonnasta (ja muista sen lähialueen reiteistä yms.). 

Olisi selkeä tieto,  missä tulipaikka/kota sijaitsee ja kartasta mahdollisuus sinne osata.

•Parempaa ja keskitettyä tiedotusta käytettävissä olevista tiloista sekä varaus- / vuokrauskäytännöistä.
Enemmän tietoa esim. koulujen salien vapaakäytöstä. Voisiko niitä varailla/käyttää enemmänkin? 



Kaakkurin palvelukeskittymän alueella olevien julkisten tilojen hyödyntämisestä 
alueen asukkaiden hyväksi N=108 avovastausta

Ideoita, tilojen vähäisyyteen sekä  toimintapaikkojen kunnossapidon parantamiseen:

• Leikkipuistojen kunnossapito ja päivittäminen.

Leikkipuistot on pieniä ja vanhanaikaisia.

• Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja lisääminen alueelle.

Luistelukenttä parempaan kunnossapitoon ja edes ne penkit, että luistimet voi vaihtaa.

Uimaranta.

• Kulkuyhteyksien parantaminen myös Kaakkurin palvelukeskittymän sisällä.

Alueella ei ole julkisia tiloja.

Tiedossa ei ole julkisia tiloja koko Rantavainion alueella.



Yhteisölliseen toimintaan osallistuminen N=277

•Vastaajilta kysyttiin kyllä – ei-vaihtoehtokysymyksellä 
osallistuivatko he kyselyyn vastaamisen hetkellä 
yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen. Vastaajilla oli 
mahdollisuus täydentää vastaustaan avoimeen 
tekstikenttään. 

•Vastaajista 25 % kertoi osallistuvansa yhteisölliseen 
toimintaan ja 75% vastasi, ettei osallistunut yhteisölliseen 
toimintaan. 

•Avovastauksien mukaan huoltajat olivat jo mukana 
vanhempain- ja muiden yhdistysten sekä urheiluseurojen 
toiminnoissa. 

•Haasteeksi yhteisölliseen toimintaan osallistumiselle 
vastaajat nimesivät mm. kiireisen arjen, voimavarojen 
riittämättömyyden, kiinnostuksen puutteen, tiedon 
puutteen toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista sekä 
yhteisöllisessä toiminnassa jo mukana olemisen.  



Oman asuinalueen kehittämiseen osallistuminen N=255

•Vastaajilta kysyttiin kyllä – ei-vaihtoehto-kysymyksellä 
olisivatko he kiinnostuneita osallistumaan oman asuinalueen 
kehittämiseen. Vastaajilla oli mahdollisuus täydentää 
vastaustaan avoimeen tekstikenttään. 

•Vastaajista 34 % ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan 
oman asuinalueen kehittämiseen. Vastaajista 68 % ei ollut 
kiinnostunut osallistumaan oman asuinalueen 
kehittämiseen. 

•Avovastausten mukaan asuinalueen kehittämiseen haluttiin 
osallistua mm. kyselyihin vastaamalla, asioiden ideointiin 
sekä yhteisöllisen toiminnan toteuttamiseen osallistumalla 
sekä päiväkodin, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 
osallistumalla.

•Asuinalueen kehittämiseen osallistumisen haasteeksi 
vastaajat nostivat esiin mm. ajan puutteen, arjen jaksamisen 
haasteet ja kiireen sekä turhautumisen asioiden 
etenemättömyydestä.



Kiitos kaikille kyselyyn  vastanneille !
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