LAPSIYSTÄVÄLLINEN
KUNTA -KYSELY
Syksy 2020 / Nykytilan kartoitus
Kysely on tehty 3–18–
vuotiaille loppilaisille
lapsille ja nuorille
sekä heidän kanssaan
työskenteleville
aikuisille.

Raportin sisältö
• Mikä oli kyselyn tavoite?
• Kenelle ja miten kysely toteutettiin?
• Mitä kysyttiin?

• 3–6-vuotiaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien aikuisten vastaukset
• 7–12-vuotiaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien aikuisten vastaukset
• 13–18-vuotiaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien aikuisten vastaukset
• Yhteenveto
• Kyselyn vastaukset on merkitty seuraavanlaisesti: hyvin toteutuneet asiat on listattu plusmerkillä ja
kehitettävät asiat miinusmerkillä

Mikä oli kyselyn tarkoitus?
• Kysely toteutettiin 11.9.–2.10.
• Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Lopen nykytilanne, miten lapsiystävällisyys
toteutuu Lopella.
• Nykytilan kartoitus pohjautuu lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien
aikuisten kokemuksiin, ajatuksiin ja toiveisiin.
• Nykytilan kartoituksen perusteella määritellään Lopen kuntaan tavoitteet ja
toimenpiteet, joiden mukaisesti laaditaan toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa
arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. UNICEFin lapsiystävällinen kunta – mallin
tunnustuksen myöntämistä tavoitellaan Lopen kuntaan syksyllä 2021.

Kenelle ja miten kysely toteutettiin?
• Kyselyyn vastasi noin 700 3–18-vuotiasta lasta ja nuorta sekä noin 100 heidän kanssaan
työskentelevää aikuista.

• Kyselyyn yhdistettiin opetuksellinen osuus käsittelemällä osallisuuden, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja
tasa-arvon teemoja.
• Lasten ja nuorten kanssa kysely toteutui seuraavasti:
• 3-6-vuotiaiden kanssa kysely toteutettiin pitämällä lasten kokouksia opettajan tai seurakunnan
ohjaajan johdolla
• 7-18-vuotiaat pohtivat pienissä ryhmissä osallisuuden, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon
teemoja opettajan johdolla
• Tämän jälkeen opettaja/ohjaaja ryhmitteli sähköiseen kyselyalustaan lasten ja nuorten vastaukset
seuraaviin teemoihin: osallisuus, turvallisuus (psyykkinen ja fyysinen), hyvinvointi ja tasa-arvo .
• Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset täyttivät kyselyn itsenäisesti sähköiseen kyselypohjaan

Mitä kyselyssä kysyttiin?
3–6-vuotiailta kysyttiin:

• Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa/eskarissa/kerhossa?
• Mistä et tykkää päiväkodissa/eskarissa/kerhossa?
• Onko sinulla harrastuksia? Mitä haluat harrastaa? (Harrastus määritellään vapaa-aikana
tapahtuvana tekemisenä tai seuran harrastuksena.)
• Vapaa-ajasta voi kysyä myös muita kysymyksiä, mitä ei ole tullut ilmi aikaisemmissa kysymyksissä.
(Esimerkiksi kirjaston osuus lasten vapaa-ajan vietossa.)
7–18-vuotiailta kysyttiin:
• Millaisia mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa ja osallistua lapsia ja nuoria koskeviin asioihin?
• Mitkä lapsille tai nuorille tärkeät asiat ovat hyvin?
• Mitkä lapsille tai nuorille tärkeät asiat kaipaavat kehittämistä tai parannusta?
Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä kysyttiin:
• Mitkä lapsille ja nuorille tärkeät asiat ovat hyvin?
• Mitkä lapsille ja nuorille tärkeät asiat kaipaavat kehittämistä tai parannusta?

3–6-vuotiaiden vastaukset
Osallisuus:
+ Lasten mielipiteiden ja toiveiden kuuntelu, lapset saavat
valita itse leikin
- Aikuisten päättämät toiminnot
Turvallisuus:
+ Turvallinen ympäristö kotona ja päiväkodissa
sekä turvalliset aikuiset
- Huolta kiusaamisesta ja leikkien ulkopuolelle jäämisestä
Hyvinvointi :
+ Liikunnallisia harrastuksia ja ulkoilu luonnossa
Tasa-arvo
+ Leikkeihin otetaan kaikki mukaan
- Joillakin ei ollut harrastuksia, mutta oli harrastustoiveita

3–6-vuotiaiden kanssa työskentelevien
aikuisten vastaukset
Osallisuus:
+ Lapsia kuunnellaan ja he saavat vaikuttaa
päiväkotipäivään
- Harrastusmahdollisuudet ja kulkeminen eivät
toteudu kaikilla
Turvallisuus:
+ Turvallinen ympäristö ja kiusaamisen ehkäiseminen
- Huolta liikenteestä
Hyvinvointi:
+ Luonto ja neuvolapalvelut
- Erityispalveluiden (esim. puheterapeutti)ja
lääkäripalveluiden puute
Tasa-arvo :
+ Päiväkodit taajama-alueilla, lapsien kohtelu
tasavertaisesti
- Lasten epätasa-arvoisuus kotiolosuhteissa ja
harrastusmahdollisuuksissa

"Minulla on kivaa tekemistä
iltaisin sisarusten
kanssa, olemme
paljon ulkona ja metsässä."
- Lapsi

"Ei ole kivaa, jos kaverit eivät
päästä leikkiin mukaan."
- Lapsi

"Päiväkodissa tykätään siitä,
kun saa itse valita leikkejä ja pääsee
leikkimään kavereiden kanssa."
- Lapsi

"Syliä, kohtaamista ja hyvin paljon
turvallisia aikuisia varhaiskasvatuksessa."
- Aikuinen

”Lääkäripalvelut vaativat aina
autoa ja aikoja on vaikeahko saada.” Aikuinen

"Lapset saavat osallistua
varhaiskasvatuksen toiminnan
suunnitteluun mm. lasten kokousten
avulla."
- Aikuinen

7–12-vuotiaiden vastaukset

7–12-vuotiaiden kanssa
työskentelevien aikuisten vastaukset

Osallisuus:
+ Oppilaskunta, mielipiteiden ja kuulumisten kertominen
- Vaikuttaminen koulun toimintaan

Osallisuus:
+ Oppilaskunta ja nuorisovaltuusto, harrastukset
- Nuorten ääni enemmän kuuluviin

Turvallisuus:
+ Turvalliset aikuiset, turvallinen ympäristö,
kiusaamisen ehkäiseminen
- Huoli kiusaamisesta, vilkas liikenne

Turvallisuus:
+ Turvalliset aikuiset, ympäristö
- Huolta psyykkisestä turvallisuudesta

Hyvinvointi:
+ Terveydenhuolto, ympäristö
- Harrastusmahdollisuudet

Hyvinvointi:
+ Harrastusmahdollisuudet, hyvinvointia tukevat henkilöt
(esim. terveydenhoitaja ja kuraattori)
- Erityispalveluiden puute

Tasa-arvo:
+ Kaikki saavat käydä koulua, tasa-arvoinen kohtelu
- Pitkät välimatkat ja kuljetusmahdollisuudet

Tasa-arvo :
+ Tasa-arvoinen kohtelu
- Toiminta kylien välillä

"Mielipidelaatikko koulussa
omien ideoiden
esille tuomiseksi on hyvä!"
- Lapsi

“Olen kokenut suojatiellä
turvattomuutta, kun autot
ovat ajaneet niin kovaa.”
- Lapsi

" Voin kertoa vanhemmille, esim.
jos minua kiusataan."
- Lapsi

"Painotetaan, että jos on
murheita, voi tulla juttelemaan
aikuiselle."
- Aikuinen
"Tasa-arvon koettiin olevan
kunnossa. Keskustelussa heräsi toive
siitä, että jokainen saisi olla
oma itsensä, eikä kenenkään
pitäisi yrittää muuttaa ketään tai
kommentoida toisen asioita.”
- Aikuinen
"Maaseutu on turvallinen paikka
elää ja saa olla lähellä luontoa."
- Aikuinen

13–18-vuotiaiden vastaukset
Osallisuus:
+ Oppilaskunta ja nuorisovaltuusto
- Nuorten ääni enemmän kuuluviin heitä koskevissa
asioissa
Turvallisuus:
+ Turvalliset aikuiset, ympäristö
- Kiusaaminen
Hyvinvointi:
+ Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet
- Harrastusmahdollisuuksia toivotaan enemmän
Tasa-arvo:
+ Ilmainen koulutus kaikille
- Kylien välinen epätasa-arvo

13–18-vuotiaiden kanssa
työskentelevien aikuisten vastaukset
Osallisuus
+ Oppilaskunta ja nuorisovaltuusto, lasten ja nuorten
kuuleminen
- Nuorten ääni enemmän kuuluviin heitä koskevissa
asioissa
Turvallisuus:
+ Turvallinen asuinpaikka, yhteisöllisyys
- Kiusaaminen, mielenterveyspalvelut
Hyvinvointi:
+ Harrastusmahdollisuudet, ympäristö
- Huoli nuorten mahdollisesta yksinäisyydestä, nuorten
mielenterveys
Tasa-arvo:
+ Tasa-arvoinen kohtelu
- Kylien välinen eriarvoisuus

"Oppilaskunnassa saadaan
päättää omista asioista."
- Nuori

"Koulussa ryhmäytymisen eteen
tehdään töitä, oppilaat tunnetaan
ja on huolehtiva ilmapiiri.”
- Aikuinen

“Erilaisten ihmisten hyväksymisessä
on parannettavaa.”
- Nuori

”Koulussa puututaan kaikenlaiseen
kiusaamiseen.”
- Aikuinen

"Harrastemahdollisuuksia on
Lopella aika hyvin, mutta
enemmänkin saisi olla."
- Nuori

”Pienessä maalaiskunnassa
on enemmän ’koko
kylä kasvattaa’ –henkeä
kuin suurissa kaupungeissa.”
- Aikuinen

Yhteenveto
• Osallisuus, turvallisuus, hyvinvointi ja tasa-arvo koettiin
toteutuvan hyvin niin lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan
työskentelevien vastauksissa .

• Lapsilla ja nuorilla on paljon harrastus- ja
liikuntamahdollisuuksia, turvallinen sekä läsnäoleva aikuinen,
turvallinen elinympäristö, kavereita,
mahdollisuuksia vaikuttaa sekä yhteisöllisyyden tunne.
• Kehittämistä on vielä kylien välisessä epätasa-arvossa,
liikenteessä, harrastusmahdollisuuksissa sekä hyvinvointia
tukevissa palveluissa.
• Tämän koonnin on tehnyt Tampereen yliopiston
kasvatustieteen maisteriopiskelija Ira Tuomainen

