
MITÄ  LAPSIPERHEILLE
KUULUU?

 
TOIMINTAMALLEJA ,  IDEOITA  JA  V INKKEJÄ  MATALAN

KYNNYKSEN TOIMINTAAN



Pelastakaa Lapset ry on tukenut jo 100 vuoden ajan lapsia ja lapsiperheitä erilaisten
avustusten ja toimintojen myötä. Lisäksi Te paikallisyhdistykset olette tehneet
merkittävää työtä alueenne lasten ja perheiden hyväksi. Monipuolisen toiminnan
tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa niin
kotimaassamme kuin kansainvälisesti. 

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan yhteistyökumppanina olemme päässeet
lisäksi vahvistamaan ja kehittämään vanhemmuuden tukea. Vanhemmuuden tuen
kehittämisen lähtökohtina on ollut lisätä ja vahvistaa paikallista vapaaehtoistoiminnan
keinoin toteutettavaa vanhemmuutta tukevaa toimintaa. Toimintaa suunniteltiin ja
pilotoitiin vuoden 2021 aikana Iisalmen, Imatran seudun, Joensuun ja Kuopion
paikallisyhdistysten toimesta. Toiminnan vahvana lähtökohtana oli kehittää toimintoja
vastaamaan vanhempien ja lapsiperheiden tarpeisiin. Tämä mahdollistettiin keräämällä
alueen lapsiperheiden vanhemmilta tietoa vanhemmuuden tuen tarpeista sekä matalan
kynnyksen toimintamuodoista. 

Suomalaisissa perheissä lähes puolella on jokin vanhemmuutta ja/tai perheen tilannetta
kuormittava tekijä. Lisäksi jokaiseen vanhemmuuteen kohdistuu elämänvaiheita, joihin
liittyy enemmän paineita; esimerkiksi muutto uudelle paikkakunnalle, vanhemman
työttömäksi joutuminen tai lapsen joutuminen kiusatuksi päiväkodissa tai koulussa.
Erityisesti ne vanhemmat, jotka kokevat huolta omasta jaksamisestaan vanhempana,
jättävät useimmin tuomatta esiin tuen tarpeensa. Vanhemman kokemat vaikeudet,
huolet sekä kuormitus heijastuvat vanhemman tunne-elämään, käyttäytymiseen ja
tapaan kokea asioita. Tämä välittyy kanssakäymiseen lapsen kanssa. Mitä laajemmista
ja pitkäkestoisimmista vaikeuksista on kysymys, sitä enemmän ne vaikuttavat
vanhemman toimintaan ja kotiympäristöön, jossa lapsi kasvaa ja kehittyy.

Vanhemmuutta tukemalla vaikutetaan myös
lasten hyvinvointiin tukemalla kehitysympäristöä,

jossa lapsi elää. Vanhemman ja lapsen välistä
vuorovaikutussuhdetta vahvistamalla sekä

mukavaa yhteistä toimintaa lisäämällä tuetaan
lapsen ja koko perheen arkea ja hyvinvointia.
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Kartoitimme vanhempien ja lapsiperheiden tuen tarpeita sekä toiveita
matalan kynnyksen toiminnalle. Tavoitimme yhteensä 517 Itä-Suomen
alueella asuvaa lapsiperheen vanhempaa (452 äitiä, 59 isää, 6 muu/en
halua vastata), joissa oli eri ikäisiä 0–18-vuotiaita lapsia. 

Kyllä
56%

En osaa sanoa
23%

Ei
21%

Koetko tällä hetkellä saavasi riittävästi tukea
vanhemmuuteesi?

"Olemme perhe, jolta puuttuu tukiverkosto lähes täysin. On miltei mahdotonta
saada edes yhtä vapaapäivää, joka auttaisi jaksamaan tai että saisi edes
siivota kodin rauhassa."

"Jäin leskeksi lapseni ollessa 3-vuotias ja olen kaivannut tukea ihan käytännön
asioihin, esim. raha-asioiden hoitoon, arjen haasteisiin ja omaan jaksamiseen
arjessa. Olisi hienoa jos tukea saisi helposti, kaikilla kun ei välttämättä ole aina
voimavaroja lähteä selvittelemään miten ja mistä tukea saisi."
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"Lapset, heidän nauru ja ilo ihmetellä maailmaa."

"Yhteiset mukavat puuhat, lapsien uudet opitut taidot." 

"Arjen pienet hetket, yhteys toisiin vanhempiin, lapsen huumorintaju,
onnistuminen vanhemman roolissa tietyissä asioissa." 

"Lasten ilo ja innostus, uusien asioiden oppiminen. Pienet ja suuret arkiset
asiat."

Millaiset asiat tuovat vanhemmille iloa?
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"Väsyneenä ei jaksa olla niin hyvä vanhempi kuin haluaisi. Huolet helposti
piirittävät ja tekevät kärsimättömäksi lasten kanssa."

"Että osaanko. Olenko aiheuttanut lapselleni traumoja omalla käytökselläni.
Miten voin päästä eroon ikävistä tunteista ja ahdistuksesta vanhemmuuteen
liittyen.”

"Ei voi tarjota lapselle esim. reissuja mihinkään, kun rahat ei riitä. Tuntuu
kurjalta, kun lapsen kaverit kertovat omalle lapselle niistä ja lapsi suree, kun ei
pääse mihinkään. Meidän perheen jatkuva kysymys on miksi meillä ei ole
rahaa?” 

”Yksinhuoltajana kaipaisi vertaistukea. Haastavan lapsen vanhempana myös
ammatillinen matalankynnyksen tuki olisi tarpeellista ennen kun ongelmat
kasautuvat liian suuriksi.” 

Millaiset asiat tuovat vanhemmille huolta?
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Matalan kynnyksen toiminnalla on selkeä tarve.
Suurin osa vanhemmista (80 %) toivoo ja kaipaa
vertaistukea muilta vanhemmilta sekä mukavaa

yhteistä toimintaa perheen kanssa.

Paikallisyhdistyksissä teemme jo oikeita asioita! 
Alla olevista vanhempien vastauksista voi poimia

lisäksi hyviä, pienin resurssein toteutettavia vinkkejä
toiminnan toteuttamiseen. 

Kysyttäessä vanhemmilta, millaista vanhemmille ja lapsiperheille
suunnattua toimintaa he toivoisivat alueellaan toteutettavan, ellei tälle
olisi mitään rajoituksia, vastauksissa näkyi hyvin arkiset asiat. Yhdessä
lapsen kanssa tekeminen, muiden vanhempien, lasten ja perheiden
tapaaminen sekä toiminnot kodin ulkopuolella välittyivät keskeisimmiksi
toiveiksi ja tarpeiksi.

Perheet toivoivat myös ajankohdallisesti erilaisten
tapahtumien ja toimintojen joustavuutta. Monien
vanhempien kokemuksena oli, että useat perheille

suunnatut toiminnot järjestetään arkipäivisin, jolloin
työssä käyvien vanhempien perheiden ei ollut

mahdollisuutta osallistua näihin.
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Puistotreffejä ja

yhteisiä retkiä

kulttuuritapahtumiin

tai esim. luontoon.

Yksinkertaista, esim.

Pihatapahtumia,

makkaranpaistoa,

luontopolkuja,

perinne leikkejä.

Paikka joihin lasten

on helppo tulla ja

olla porukassa.

Erilaisia lapsi-vanhempi

tapahtumia missä voi

viettää laatuaikaa

lasten kanssa ja samalla

syventää suhdetta.

Retkiä vaikka lyhyen

kävelymatkan päässä

oleville laavuille/

lapsille sopivia

luontopolkuja yms.

Tapahtumia, joissa

musiikkia ja esiintyjiä.

Syömistä ja juomista,

vaikka sitten itse

paistettuna makkaraa,

lettuja, pullaa. Arvontaa

tai narun vetoa,

ilmapalloja, yllätyskassia.

Yhteisiä, pieniä muutaman

tunnin retkiä. Tapaamisia

vaikka perhekahvilassa

jonkun teeman yhteydessä

(joulu, pääsiäinen, vappu,

syksyllä venetsialaiset ym).

RETKET JA TAPAHTUMAT
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Yhteisiä ilmaisia

kokeiluja

harrastuksiin/

elämyksiin.

Perheliikuntaa tai vaikka

lisää harrastus-

mahdollisuuksia myös

päiväkoti-ikäisille.

Isommille lapsille

suunniteltu

suunnistusrata.

Palloilupelejä koko

perheelle.

Harrastustoimintaa ilman

kilpailutoimintaa, hauskaa

yhdessä tekemistä ilman

maksuja tai liian kalliita

lukukausimaksuja.

Erilaisia harrastuksia,

tutustumiskäyntejä

matalalla kynnyksellä,

ilmaisia harrastuksia

YHTEISET HARRASTUKSET
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Tarvitaan

kohtaamispaikkoja

muiden lapsiperheiden

kanssa

Kahvittelu- ja

juttuseuraa.

Yksinhuoltajana
kaipaisi vertaistukea

Lähinnä vertaistukea

muitten samanikäisten

vanhemmilta

Tiettyyn aihepiiriin

liittyvät tapaamiset tai

tapahtumat. Esim. Adhd,

yksinhuoltajuus,

jaksaminen, keskosuus...

Semmoista, missä voisi

jakaa tuntemuksia ja

ajatuksia muiden

aikuisten kanssa ja

lapsille on järjestetty

omaa ohjelmaa.

VERTAISTUKI
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Yhteiset ilmaiset tai

edulliset retket perheille

kuljetuksineen ym, esim

eläinpuistoon. Täysihoito

"kesäleiri" jossa ohjelmaa

ja luentoja koko perheelle

ja vain vanhemmille

samalla kun lapsille on

hoitaja jne.

Perheleirejä/tapahtumia,

joissa järjestetty

yhteistä ohjelmaa eri

ikäisille lapsille ja         

vanhemmille.

Pelejä/kursseja.

Perhekursseja/leirejä

vanhemmuuteen liittyen,

missä olisi järjestetty

lapsille tekemistä

vanhempien ohjelman

ajaksi. Sisältäen myös

koko perheen yhteistä

ohjelmaa.

PERHELEIRIT JA -RETKET

Asiantuntijapuhetta

nykyajan pinnalla

olevista aiheista esim.

medialukutaitoa,

päihteet, rohkeus,

hyvinvointi ym.

Osallistuisin

mielelläni

vanhemmuuteen

liittyviin

luentoihin

TIEDON SAAMINEN
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TOIMINTAMALLIT
Seuraavista esimerkeistä löydät valmiit toimintamallit vanhemmuutta ja
lapsiperheitä tukevan matalan kynnyksen toiminnan toteuttamiseen.
Toimintamalleissa on kuvattu toiminnan kulku, tavoite sekä vinkkejä
tarvittaviin materiaaleihin. Toimintamalleja voit toteuttaa sellaisinaan
tai poimia niistä ideoita yhdistyksenne toimintaan.

Mukava toiminta

houkuttelee

mukaan myös uusia

vapaaehtoisia!

Toiminnalla voidaan

mahdollistaa myös lapsen

osallisuuden toteutuminen;

lapsen vahvuuksia voidaan

hyödyntää toiminnan

ideoimiseen, toteuttamiseen

ja lapsi voi toimia myös

toiminnan ohjaajana!

Verkkovälitteinen

toiminta mahdollistaa

myös yhdessä tekemisen

eri paikallisyhdistysten

ja muiden toimijoiden

välillä!

Toiminnan järjestäminen

yhteistyössä toisten

toimijoiden kanssa kannattaa!

Pilottitoimintoja on

toteutettu mm. Seurakunnan,

Perheentalojen sekä MLL:n

kanssa yhteistyössä
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KEPPARI- JA KÄSITYÖILLAT

Keppari- ja käsityöillassa vanhempi ja lapsi pääsevät

tekemään lapselle oman keppihevosen. Tekeminen vaatii

kahta käsiparia, jolloin yhdessä toimimisen merkitys

korostuu. Keppihevosten valmistuessa lapset pääsevät

leikkimään keppariradalle ja harjoittelemaan keppihevosen

käsittelyä. Samaan aikaan vanhempien on mahdollisuus

istahtaa esimerkiksi kahvikupposen äärelle, tutustumaan

toisiin vanhempiin ja keskustelemaan. Illan päätteeksi

syödään yhdessä pientä iltapalaa ja jokainen keppariratsukko

voidaan palkita ruusukkeella.  

 

Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, johon kuka vain

voi osallistua. Toiminta mahdollistaa vanhemman ja lapsen

yhteisen tekemisen sekä vertaisuuden kokemukset niin

vanhemmille kuin lapsille.  

 Moni on tykännyt
siitä, että illat sopivat

koko perheelle ja
ettei tarvitse sitoutua
mihinkään. Voi tulla
kerran tai vaikka

joka kerta. 
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Toiminnan ohjaaminen: keppihevosten askartelu, keppihevosradan

toteuttaminen, välipalan valmistaminen 

 

Arkinen keskusteleminen ja yhdessä oleminen  

Ilta toimii kokonaisuudessaan mahdollisuutena tutustua myös yhdistyksen

toimintaan! 

Vapaaehtoisten rooli ja tehtävät toiminnassa:

Erilaisia askartelumateriaaleja keppihevosen tekotavasta riippuen, kuten keppejä,

vanua, narua, jne. Villasukasta tehdyn keppihevosen selkeät ohjeet löydät esimerkiksi

täältä: https://kotiliesi.fi/kasityo/askartelu-ja-diy/diy-keppihevonen-villasukista/  

Keppihevosrataa varten tarvitset esimerkiksi erilaisia korokkeita ja tyynyjä.

Estepuomit voi kätevästi askarrella rullaamalla sanomalehtiä.  

 

Pieni välipala/kahvi tai muu tarjottava on mukava lisä toimintaan ja mahdollistaa

pienen hengähdyshetken vanhemmille sekä energiaa lasten leikkeihin.  

Tarvitset:

To im i n t ama l l i n  on  keh i t t äny t  Kuop i on  pa i ka l l i s yhd i s t y s
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VANHEMMUUDEN TUEKSI –
VIIKONLOPPUKURSSI JA
VERTAISRYHMÄJATKO

Vanhemmuuden tueksi -viikonloppukurssin tarkoituksena on

syventää vanhemman omaa itsetuntemusta sekä tutkia omia

vanhempana toimimisen malleja.  Viikonloppu koostuu

luennoista, omista pohdinnoista ja vertaiskeskusteluista.

Toiminta jatkuu samalla kokoonpanolla

vertaisryhmätyöskentelynä, joiden teemat ryhmä päättää

itse. 

Työkaluna toimii enneagrammi-itsetuntemusväline.

Toiminnan tarkoituksena ei ole antaa ohjeita, vaan tutkia ja

löytää itse omia vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia.

Yhdessä toisten vanhempien kanssa asioita jakamalla

mahdollistuu myös vertaistuen saaminen. 

Lapsille on järjestetty vanhempien työskentelyn ajaksi omaa

ohjelmaa.

Vanhempien
viikonloppukurssin voi

toteuttaa myös
muilla teemoilla,
enneagrammi on

vain yksi esimerkki
eri työkaluista ja
menetelmistä!

13

Enneagrammi. (Namaste.fi)



Toiminnan toteuttaminen enneagrammia käyttäen vaatii pätevöityneen

enneagrammi-kouluttajan. Suomessa menetelmäosaajia ei ole montaa ja Imatran

seudun yhdistyksen kanssa yhteistyössä toimiva kouluttaja Seija Taivainen kertoi,

että hän on ainoa nimenomaisesti vanhemmuuden tukeen erikoistunut

enneagrammi-kouluttaja Suomessa. Seija Taivaisen pitämän viikonlopun kurssin

kustannukset ovat 500 euroa + matka- sekä majoituskulut. Toiminnan runko ja

sisältö tulevat kouluttajan toimesta! Lisätietoa ja yhteystiedot:

http://www.itsetuntemus.fi 

Toiminnan toteuttamiseen tarvitaan tilat vanhempien työskentelylle (sisältäen

mahdollisuuden kouluttajan tarvitsemaan videotykin käyttöön) sekä tilat lapsille

toteutettavaan toimintaan leluineen, askarteluvälineineen ja muine tarvittavine

tarvikkeineen. 

Jos kurssi on viikonlopun mittainen, tarvitaan osallistujille ruokailun mahdollisuus.

Myös mahdollisuutta yöpymiseen voidaan pohtia, tällöin mahdollistetaan perheiden

yhteistä olemista ja iltaohjelmaa. 

Tarvitset:

Lasten ohjaajan tehtävät: lasten toimintojen suunnitteleminen ja ohjaaminen

(askartelu, pelit leikit), lasten kanssa oleminen ja leikkiminen, ulkoilu,

turvallisuustekijöiden huomioiminen. 

Muut yleis- ja etukäteisjärjestelyt sekä mahdollisesti kouluttajan apukäsinä

toimiminen. 

Vertaisryhmien ohjaaminen. Imatralla vertaisryhmien ohjaaminen toteutettiin

kokemusasiantuntijapariskunnan toimesta, jotka olivat mukana myös jo

viikonloppukurssilla. 

Vapaaehtoisten rooli ja tehtävät toiminnassa:

To im i n t ama l l i n  on  keh i t t äny t  Ima t r an  s eudun  pa i ka l l i s yhd i s t y s
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Sosiaalinen media ja digimaailma ovat nykyajan lapsille erottamaton osa heidän

arkeaan. Se tuo mukanaan paljon hyvää, mutta voi myös haavoittaa lasta. Tiedon

lisääminen, puheeksi ottamisen helpottaminen sekä lapsen tukeminen mahdollisten

ikävien tapahtumien kohdatessa ovat keskeisiä toiminnan tavoitteita. 

Keskusteluilloissa vanhemmille jaetaan tietoa siitä, kuinka turvata lapsen digiarkea.

Tämän jälkeen vanhempien on mahdollista keskustella teemasta ja jakaa omia

kokemuksiaan. Vertaiskokemuksilla voidaan saada helpotusta ja vinkkejä puheeksi

ottamiseen sekä ikävien tilanteiden kohtaamiseen. 

Keskusteluiltoja voidaan toteuttaa yksittäisinä keskusteluiltoina, työpajoina tai

useamman kerran toistuvina vertaisryhminä, lähitapaamisina, etävälitteisesti tai

hybridimallina. Iisalmessa ilta toteutettiin hybridinä, eli osallistujat pääsivät tulemaan

fyysisesti paikan päälle tai osallistumaan iltaan Teams:n kautta etävälitteisesti. 

Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa keskusteluillan ajaksi.

Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnoista toteutetaan

paikallisyhdistyksille tietopohjainen webinaari, sekä sapluuna sille, kuinka

paikallisyhdistyksissä voidaan viedä tietoa eteenpäin vanhemmille.

KESKUSTELUILLAT
VANHEMMILLE – MITEN

TURVATA LAPSEN DIGIARKEA?

Vanhemmilta nousi esiin toive,
että myös lapsille järjestettäisiin
teemaan liittyvää ohjelmaa ja

tietoa. 
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Etä- tai hybridimalliseen toteuttamiseen tarvitset tietokoneen,

web-kameran sekä mikrofonin. 

 

Tarvitset:

Lasten toiminnan ohjaaminen

Tiedon jakaminen, keskusteluissa mukana oleminen

Etä- ja hybridimallin toteuttamisessa Teams-etäyhteyden välityksellä

osallistuvien huomioiminen; yhteyksien toimimisen varmistaminen,

kysymysten ja kommenttien esiin nostaminen… 

Vapaaehtoisten rooli ja tehtävät toiminnassa:

To im i n t ama l l i n  on  keh i t t äny t  I i s a lmen  pa i ka l l i s yhd i s t y s
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Lapsen oikeuksien viikon perhetapahtumassa on mukavaa perheen yhteistä

toimintaa ja tekemistä. Tapahtuma koostuu askartelupisteestä, QR-koodi

kaupunkisuunnistuksesta sekä vapaasta olemisesta, leikistä ja pienistä tarjottavista.

Pisteet toteutuvat non-stop periaatteella, jolloin perhe voi omaan tahtiinsa

osallistua eri toimintoihin. Tapahtuman lopuksi perheet voidaan koota yhteisen

musiikkiesityksen äärelle. Lasten on mahdollista osallistua askartelupisteeseen ja

leikkeihin myös itsenäisesti ja toisten lasten kanssa, joka mahdollistaa myös pienen

hengähdyshetken vanhemmalle vaikkapa kahvikupin äärellä sekä mahdollisuuden

tutustua ja keskustella toisten vanhempien kanssa.

Askartelupisteessä on mahdollisuus askarrella Lapsen oikeuksien kirjanmerkki tai

mobile itselle tärkeistä asioista. 

QR-kaupunkisuunnistus tarjoaa lapselle ja vanhemmalle mahdollisuuden yhteiseen

seikkailuun. Perheelle tai lapselle voi antaa pienen palkinnon suoritetusta

suunnistuksesta, esimerkiksi Joensuussa lapsille annettiin tikkareita, heijastimia ja

hedelmäpatukoita. 

Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, johon kuka vain voi osallistua. Toiminta

mahdollistaa vanhemman ja lapsen yhteisen tekemisen sekä vertaisuuden

kokemukset niin vanhemmille kuin lapsille.

LAPSEN OIKEUKSIEN VIIKON
PERHETAPAHTUMA
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Askartelupisteeseen tarvikkeita, kuten kartonkeja, lankaa, helmiä yms.

Laminointilaitteella saadaan kirjanmerkeistä kestävämmät. 

QR-kaupunkisuunnistuksen toteuttamiseen ohjeet löydät seuraavalta sivulta!

Pieni välipala/kahvi tai muu tarjottava on mukava lisä toimintaan ja mahdollistaa

pienen hengähdyshetken vanhemmille sekä energiaa lasten leikkeihin. 

Esiintyjä, jos tapahtuman loppuun halutaan järjestää yhteinen päätösnumero.

Tarvitset:

Askartelupisteen ohjaaminen

QR-koodikaupunkisuunnistuksen ohjeistaminen; perheiden matkaan

lähettäminen ja vastaanottaminen

Yleiset avustavat tehtävät, kuten kahvin keittäminen, tarjottavien

laittaminen…

 

Keskusteleminen ja oleileminen; tapahtuma toimii kokonaisuudessaan

mahdollisuutena tutustua yhdistyksen toimintaan!

Vapaaehtoisten rooli ja tehtävät toiminnassa:

To im i n t ama l l i n  on  keh i t t äny t  J o en suun  pa i ka l l i s yhd i s t y s
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1. Valitse QR-koodien sijaintipaikat ja nappaa niistä kuvat karttaa ja ohjeita

varten (ks. esimerkki alapuolella).

2. Luo QR-koodit (ks. ohje viereisellä sivulla). QR-koodit voivat sisältää

tekstiä tai esim. yksittäisen kirjaimen, joista muodostuu kokonainen sana. Vain

mielikuvitus on rajana. 

3. Tee osallistujille kartta QR-koodien sijaintipaikoista ja ohjeet. Voit katsoa

mallia alla olevasta kuvasta. 

4. Tulosta ja käy viemässä QR-koodit sijaintipaikoille.

Näin järjestät kaupunkisuunnistuksen:
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1. Ota puhelimeesi kuva QR-koodien sijaintipaikoista, kartasta ja ohjeista. 

2. Kuvavihjepaikoilta löydät QR-koodin. (tarvitset älypuhelimen tai muun

älylaitteen ja QR-koodinlukijasovelluksen (esim. Google lens, QR Scanner

tai QR Code Reader). QR-koodin takaa löytyy tietoa lapsen oikeuksista

sekä kirjain.

3. Ota sivusta kuvakaappaus, 

jotta muistat kirjaimen 

myöhemmin.

4. Viidestä kirjaimesta 

muodostuu tuttu sana. 

Kun olet ratkaissut sanan,

voit halutessasi noutaa pienen 

palkinnon Joensuun 

Perheentalolta.

Esimerkki ohjeet QR-koodi kaupunkisuunnistukseen
osallistujille:



• Netissä on paljon ilmaisia QR-koodien generaattoreita.

• Generaattorilla voit luoda QR-koodin, joihin voit tehdä tekstiä sisältäviä

viestejä tai liittää linkin tietylle verkkosivulle.

• Generaattori luo kuvatiedoston, jonka voit tallentaa ja liittää koneeltasi

erilaisiin tiedostoihin tai esimerkiksi tulostaa.

1. Mene QR-koodi generaattori sivustolle 

(esim. https://www.qr-koodit.fi/generaattori). 

2. Jos haluat QR-koodin taakse tekstiä esimerkiksi jonkin tehtävän kirjoita

teksti kohtaan ”QR-koodin sisältö”.

3. Jos haluat QR-koodin taakse linkin jollekin verkkosivuille, vaihda ”Valitse

QR-koodin tyyppi” kohtaan ”URL-osoite” ja lisää verkkosivuston osoite. 

4. Lopuksi paina ”Luo QR-koodi” ja generaattori tekee sinulle QR-koodin.

5. Tallenna QR-koodi laitteellesi. Paina QR-koodia sivun oikeassa reunassa

hiiren oikealla näppäimellä ja valitse ”Tallenna kuva nimellä”. Voit myös

tallentaa QR-koodin vetämällä sen tietokoneen työpöydälle.

Ohjeet QR-koodien tekemiseen
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Palautteen kerääminen on tärkeää, jotta toimintaa
voidaan toteuttaa vastaamaan mahdollisimman hyvin
lasten, vanhempien ja perheiden tarpeisiin. 

Pohdi voisiko palautelomakkeiden sijaan/rinnalle
toteuttaa lapsille mielekkäämmän tavan antaa
palautetta? 

TOIMINNAN MITTAAMINEN

Keskustelu korttien valinnasta kannattaa! 
Esimerkiksi Kuopiossa muutama lapsi totesi, että tullessaan
toimintaan mieliala oli aurinkoinen, mutta lähdön hetkellä
harmitti, jolloin aurinkoa peitti osin pilvi. Lapset perustelivat
tämän sillä, että ilta oli ollut niin mukava, että lähtöhetki oli
ikävää, koska illan ei olisi halunnut loppuvan!

 

Toimintaan saapuessaan

ja sieltä lähtiessään

jokainen osallistuja saa

valita tunnesäätilakortin,

jonka kokee kuvastavan

sen hetken mielialaansa. 

Esimerkki Kuopion
paikallisyhdistyksen

toteuttamasta
mittarista: 
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ESITTEIDEN MATERIAALIPANKKI

Löydät valmiit suunnittelumallit extranetistä!
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 – Vaaraa on ihan tarpeeksi, huusi äiti takaisin. 
– Jos emme lähde huviretkelle heti paikalla,

meidän kaikkien käy hullusti! 
 

Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on
valmis ottamaan niitä vastaan. 

 
Muumipappa ja meri 

 

Sisältö:
Kyselyt: Kysely vanhemmille 1.6.-31.7.2021 
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, 
10.9.-11.10.2021 Etelä-Karjala

Vanhemmuuden tuen kehittämishanke, 
Pelastakaa Lapset ry

Toim. Piia Toroskainen

Taitto: Sara Kari


