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Lasten ja nuorten kuuleminen

Lapsiystävällinen kunta, nykytilan kartoitus

• Lasten ja nuorten mielipiteiden kerääminen toteutettiin osana Lyk-

nykytilakartoitusta Lapsen oikeuksien viikolla 15.-21.11.2021

• Kysyimme mitä mieltä lapset ja nuoret itse ovat Seinäjoen 

lapsiystävällisyydestä. Mikä Seinäjoella on toimivaa ja mahdollistaa hyvää ja 

turvallista elämää lapsille ja nuorille? Entä mitä pitäisi vielä kehittää?

• Kysely toteutettiin ikäryhmittäin alle kouluikäisille, alakouluikäisille ja nuorille. 

Lisäksi MLL toteutti lasten kuulemista yhteistyössä kirjastojen kanssa.

• Saimme kuulla yhteensä 928 lapsen ja nuoren ajatuksia. Vastaajat olivat 

iältään 2-18 -vuotiaita.



Lapset, alle kouluikäiset

• Vastaajina alle kouluikäiset lapset, iältään 2-7 -vuotiaita

• Vastausmäärä 187 kpl

• Lasten perhetaustana mm. eroperhe, maahanmuuttaja, perheen ainut lapsi, monilukuisen perheen 
lapsi

• Lasten kuuleminen toteutettiin varhaiskasvatusyksiköissä ja seurakunnan kerhoissa. Lapsia kuultiin 
pienryhmissä ja kasvattajat kirjasivat ylös lasten mielipiteitä.

”Aina kun on tärkeää asiaa niin aikuisten pitää kuunnella.”



Mitä sinulle tulee ensimmäisenä 
mieleen sanasta lapsiystävällinen?

Lapset, alle kouluikäiset

• Suurin osa lapsista vastasi, että tulee mieleen ystävällisyys. Se että on ystävällinen toiselle. Ketään 
ei saa kiusata, kaveria täytyy auttaa ja kaikki otetaan mukaan leikkiin.

• ”On oikean kokoinen tuoli ja pöytä. Eväitä. Leluja. Verhot.”

• ”Äitiä tarkoittaa.”

• ”Tykkään olla kerhossa, kerho on lapsiystävällinen.”

• ”Syli”

• ”Paikka jossa lapset viihtyy.”

• ”Suojatie on sellainen.”

• ”että aikuiset on niinku iloisia lapsista”

• ”että aikuiset antaa välillä lasten päättää ja auttaa”

• ”jos on yksin tulee aikuinen”

• ”Jos joku on kuopassa ja toinen nostaa sen ylös.”

”Että on lapsille 

ystävällistä. Että kaikkia 

lapsia suojellaan. Että ei 

olisi lasinsiruja, ettei olisi 

lumessa eläinten pissaa 

eikä kakkaa. Ettei lasten 

tarvitsisi pelätä. Ettei 

isommat kiusais

pienempiä.”



Mikä asuinalueellasi on hyvää?

Lapset, alle kouluikäiset

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Leikkipaikat, leikkipuistot

Luonto, metsä

Valot, katuvalot

Kaverit ja isovanhemmat asuvat lähellä

Pelikentät, uimapaikat

Kaupat, päiväkoti ja muut palvelut lähellä

Turvallisuus

Naapurit, naapureiden lemmikit

Mikä asuinalueellasi on hyvää? 



Onko asuinalueellasi jotain, mikä ei mielestäsi 
ole hyvin? Mitä haluaisit muuttaa?

Lapset, alle kouluikäiset

• Kolmasosa vastanneista ryhmistä oli sitä mieltä että lähistöllä ajetaan liian 

lujaa mopoilla tai autoilla.

• Joissakin ryhmissä lapsia pelotti oudosti käyttäytyvät tai muuten pelottavat 

ihmiset ja sudet.

• "Karuselli on kaukana. Keinut on kaukana. Leikkipuistoon on pitkä matka.”

• ”Aina kun tullaan päiväkotiin niin tie on niin kivinen, että ne kivet pomppii.  

Pyörällä on huono mennä kun ei ole pyörätietä. Siellä ei ole katuvaloja, niin 

että pitää olla heijastimia.”



Voit tarkentaa vastauksiasi tähän 
tai lisätä uusia vaihtoehtoja

Lapset, alle kouluikäiset

• ”Ei ole puistoa, mutta ei tarvi ollakaan.”

• ”asfaltti on liian kovaa, jos kaatuu mm. polkupyörällä”

• ”Haluaisin, että kaikki kaverit olisivat lähellä.”



Mikä auttaa lasta ystävien 
saamisessa?

Lapset, alle kouluikäiset

• ”Kysymällä "Haluaisitko olla mun kaveri"? Esim. täällä päiväkerhossa ja muiden harrastusten 
kautta.”

• ”ku kaveri ei töni mua niin mulle tulee parempi mieli”

• ”Jos toinen tuntee lapsen, voi hän sanoa että tunnen sen ja sen kanssa on kiva leikkiä.”

• ”Jos käy uusissa paikoissa ja taloissa ja kysyy rohkeasti tuuksä leikkimään.”

• ”Mä tutustun päiväkodissa uusiin kavereihin.”

• ”ettei oo koko ajan pomo. Jos on ite koko ajan pomo, niin huomaa kohta ettei ookaan paljon 
kavereita”

• ”Saattelee kaveria, jos on pimeää. Jos toisella on taskulamppu niin voi mennä voi yhdessä.”

• ”Ottaa kaikki leikkiin mukaan.”

• ”Aikuiselta voi pyytää apua päiväkodissa tai omalta äidiltä tai isältä tai sisaruksilta.”



Millaisissa asioissa aikuisten tulisi erityisesti 
kuunnella lapsia sinun mielestäsi? Mihin 
asioihin haluaisit vaikuttaa? 

Lapset, alle kouluikäiset

• "Kaikki kivat asiat ja myös huolet sekä jos tulee kipeää.”

• "Kotona haluan kertoa oman mielipiteen”

• "Päiväkodissa haluaisin myös kertoa oman mielipiteen”

• ”ruoka-aikana”

• ”Jos lapsella on paha mieli tai hätä.”

• ”Aina kun lapsella on asiaa.”

• ”Jos joku on satuttanut tai kiusannut.”

• ”Kotona koska mennään nukkumaan ja mitä syödään.”

• ”Päiväkodissa koska mennään ulos tai lepohetkelle.”

• ”Lapsella pitää olla puheenvuoro aamupiirissä.”

• ”Äitin pitäis kuunnella eikä olla puhelimella.”

• ”Täytyy uskoa, jos lapsi sanoo että esimerkiksi kengät ovat jääneet pieneksi.”

”Ainakin siinä, että 

aikuiset leikkis enemmän 

lasten kans ja se, että jos 

lapsi haluais sanoa 

aikuiselle jotain tärkeää 

niin silloin pitää kuunnella, 

jos vaikka on oppinut 

eskarissa jotain tärkeää.”



Pystytkö kertomaan asioitasi, ajatuksiasi, 
toiveitasi tai huoliasi aikuisille?

Lapset, alle kouluikäiset

87 %

7 %
6 %

Pystytkö kertomaan asioitasi, ajatuksiasi, toiveitasi tai huoliasi 
aikuisille?

Kyllä En Muut



Jos et, niin mikä voisi auttaa 
kertomista?

Lapset, alle kouluikäiset

• ”Jos tietää ettei aikuiset suutu.”

• ”Jos kukaan ei kuule.”

• ”hengittää 5 kertaa syvään”

• ”Voi pyytää toista lasta tai aikuista kertomaan puolesta”

• ”Voidaan auttaa opettelussa.”

• ”Kertoo äkkiä.”

• ”..ettei aikuiset olisi puhelimella”

• ”kun aikuinen kuuntelee”



Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olosi 
turvalliseksi? (esim. kotona, koulussa, vapaa-
ajalla)

Lapset, alle kouluikäiset

• ”kun halaan äitiä tai menen äitin kainaloon”

• ”jos aikuiset auttavat päiväkodissa”

• ”Vanhemmat saavat olon turvalliseksi ja päiväkodissa kun saa leikkiä, nukkua, piirtää ja tehdä 
palapelejä ja aikuinen kuuntelee”

• ”Isossa talossa pitää pitää kädestä”

• ”tutut paikat”

• ”Kun on koko perheen kanssa.”

• ”Päiväkodissa tuntuu turvalliselta kun on kavereita.”

• ”Kikattelu.”

• ”Kun aikuinen on lähellä.”



Autetaanko sinua päiväkodissa, jos 
tarvitset apua?

Lapset, alle kouluikäiset

• Kaikissa ryhmissä vastattiin, että kyllä autetaan.



Haluaisitko vielä kertoa jotain lisää 
vastauksistasi? Voit myös kirjoittaa tähän muita 
terveisiä.

Lapset, alle kouluikäiset

• ”haluaisin, että äiti ja isä leikkisivät enemmän mun kanssa. Haluaisin, että ne 

eivät olisi töissä niin paljon”

• ”en haluaisi aina mennä harrastuksiin, niitä on liikaa”

• ”Haluaisimme leikkiä asioista päättävien kanssa. Soittaa musiikkia yms.”

• ”Oli kiva päästä vaikuttamaan ja vastata kyselyyn.”



Lapset 7-12 v.

• Vastaajina 7-12 -vuotiaat lapset

• Vastausmäärä 640 kpl

• Kyselyä jaettiin pääsääntöisesti koulujen kautta. Opettajia pyydettiin tarjoamaan lapsille 
mahdollisuus vastata kyselyyn kouluajalla. Näin meillä oli parempi mahdollisuus tavoittaa myös 
haavoittuvassa asemassa olevat lapset, joiden vastaukset olisivat muuten saattaneet jäädä 
puuttumaan.

”Aikuisten tulisi kuunnella mielestäni kaikkea,
koska kaikki mitä me sanotaan on mielestäni tärkeää.”



Mitä ”Lapsiystävällinen Seinäjoki” tuo 
sinulle ensimmäisenä mieleen?

Lapset 7-12 v.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Turvallinen ja hyvä paikka lapsille

Ystävällisyys, kivoja kavereita

Jokainen saa olla oma itsensä, tasa-arvo

Lasten mielipiteitä kuunnellaan

Hyvää kohtelua, ei kiusaamista

Apua ja huolenpitoa

Kivaa tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia

Koulu ja päiväkoti

Lapsiystävälliset palvelut

Mitä "Lapsiystävällinen Seinäjoki" tuo sinulle ensimmäisenä mieleen? 



Mikä asuinalueellasi on hyvää?

Lapset 7-12 v.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Kavereita asuu lähellä

Lyhyt matka kouluun, koulu

Luonnonläheisyys

Palvelut lähellä

Ystävälliset ihmiset, naapurusto

Paljon tekemistä ja harrastukset lähellä

Kaikki tai lähes kaikki

Rauhallisuus, turvallisuus

Perhe, koti ja pihapiiri

Mikä asuinalueellasi on hyvää? 



Onko asuinalueellasi jotain, mikä ei 
mielestäsi ole hyvin? Mitä haluaisit muuttaa?

Lapset 7-12 v.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Leikkipaikkoja ja pelikenttiä voisi olla enemmän

Koulumatkan pitäisi olla turvallisempi

Autot ja mopot ajavat lähistöllä liian lujaa

Kaduilla on pimeää. Katulamppuja on liian vähän tai ne ovat rikki

Lähistöllä liikkuvat ihmiset pelottavat minua joskus

En haluaisi muuttaa mitään, kaikki on hyvin!

Onko asuinalueellasi jotain, mikä ei mielestäsi ole hyvin? Mitä haluaisit muuttaa?



Voit tarkentaa vastauksiasi tähän 
tai lisätä uusia vaihtoehtoja 1/2

Lapset 7-12 v.

• ”Täällä pitäisi olla enemmän roskiksia, koska täällä näkyy roskia joka puolella ja roskikset ovat liian 
kaukana toisistaan”

• ”Koulu matka on tosi vaarallinen on liikaa risteyksiä ja liikenneympyrä”

• ”Joskus tuntemattomat jopa teinit ovat juoneet itsensä huonoon kuntoon ja liikku lähistöllä kun on 
pimeää ja ahdistelevat, myös selvinpäin olleet.”

• ”liikaa rumia kerrostataloja ja liian vähän leikki paikkoja”

• ”futiskenttiä pitäisi olla enemmän,sisäfutiskenttiä pihafutiskenttiä jne.”

• ”tulisi enemmän katulamppuja leikki puistoihin”

• ”Työmaita on liikaa ja pelottaa, että työmiehet ei näe lapsia.”

• ”Koulumatkallani vaarallisin paikka on Vaasantien ylitys. Varsinkin pienempänä se oli vaarallinen. 
Autoilijat eivät päästä usein koululaisia tien yli ja autot ovat aiheuttaneet myös vaaratilanteita.”



Voit tarkentaa vastauksiasi tähän 
tai lisätä uusia vaihtoehtoja 2/2

Lapset 7-12 v.

• ”Koulumatkoilla on suojatie joissa autojen pitäisi pysähtyä, harmi vain,että autota ei pysähdy. 
Vain harvat pysähtyy niin,että lapset pääsevät turvallisesti yli.”

• ”Puistossa ei katulamppuja.”

• ”jos (läheiselle) kentälle tulisi yksi frisbee golf kori olisi kiva”

• ”ei ole kauppaa lähellä jossa voisi käydä ja ei ole nuorisotilaa”

• ”Leikkipaikkoja/pelikenttiä on aika vähän. Pitää kulkea kotoa kilometrejä että pääsee 
tekemään sitä mitä haluaisi tehdä.”

• ”ylistarossa olisi enemmän harrastus mahdollisuuksia”

• ”voisi tulla vaikka jonnekin lähelle frisbeegolf paikka”

• ”No yksi metsä polku siellä ei ole valoja ja menen siitä joka kerta kouluun ja siellä on aivan 
pimeää. Ja sitten mopoilijat menee liian lujaa. Ja jotkut teinit pelottelee.”



Mitä haluaisit harrastaa, mutta sinulla ei 
vielä ole ollut siihen mahdollisuutta?

Lapset 7-12 v.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Koripalloa

Ratsastusta

Jalkapalloa

Jääkiekkoa

Voimistelua

Soittamista, laulamista, musiikkia

Mitä haluaisit harrastaa, mutta sinulla ei vielä ole ollut siihen mahdollisuutta?



Millaisissa paikoissa koet, että kuulut 
porukkaan ja voit olla oma itsesi?

Lapset 7-12 v.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kotona

Koulussa

Harrastuksessa

Kavereiden kanssa

Jossain muualla, missä?

Millaisissa paikoissa koet, että kuulut porukkaan ja voit olla oma itsesi?

Jossain muualla, missä?

• iskän luona!

• Uimahalissa

• Pihalla

• Serkuilla

• kaverilla

• leikki

• mummolla

• Riippuu kenen kanssa olen koulussa

• tallilla

• Yksin

• Huvipuistossa

• Pyöräilemässä

• pridessä

• Dapissa

• sukulaisten luona.

• En kaikkien kavereitteni kanssa, mutta 

useimpien.

• Omissa ajatuksissa

• Nuopparilla

• Stagella (helluntaiseurakunta)

• lukemisessa

• en oikein tiedä. mutta olen varma että 

minusta pidetään.



Millaisissa asioissa aikuisten tulisi erityisesti kuunnella 
lapsia sinun mielestäsi? Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa? 
(esim. kotona, vapaa-ajalla, koulussa, lähiympäristössä)

Lapset 7-12 v.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Kouluasiat

Koti- ja perheasiat, yhteinen aika

Kiusaaminen

Ympäristöasiat, liikenne

Lasten mielipide heitä koskevissa asioissa

Harrastukset ja vapaa-aika

Ruokailu, kotona ja koulussa

Yleiset kuulumiset, huolet ja murheet

Kaverisuhteet

En tiedä

Millaisissa asioissa aikuisten tulisi erityisesti kuunnella lapsia sinun mielestäsi? 
Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa? (esim. kotona, vapaa-ajalla, koulussa, 

lähiympäristössä)



Pystytkö kertomaan asioitasi, ajatuksiasi, 
toiveitasi tai huoliasi jollekin aikuiselle?

Lapset 7-12 v.

91%

9%

Pystytkö kertomaan asioitasi, ajatuksiasi, toiveitasi tai huoliasi jollekin 
aikuiselle?

Kyllä En



Jos et, niin mikä voisi auttaa 
kertomista?

Lapset 7-12 v.

• ”ehkä se että kaikki ei tulisi siihen viereen kuuntelemaan”

• ”No se että ne ihmiset olisivat vanhemmat”

• ”Että saisi puhua kaksin”

• ”Se että miettii mitä tapahtuu jos ei kerro.”

• ”ehkä se että vanhemmat kyselisi ennemmän miten menee ja onko kaikki 
hyvin”

• ”Vastasin en, koska en joskus uskalla kertoa huolistani. Joskus kyllä mutta 
joskus en, esimerkiksi jos on ollut huono päivä, minä välillä haukun itseäni 
vaikka en haluaisi, mutta välillä tuntuu siltä että en ole tarpeeksi.”



Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olosi 
turvalliseksi? (esim. kotona, koulussa, vapaa-ajalla)

Lapset 7-12 v.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Tutut ja turvalliset ihmiset

Omat vanhemmat, perhe

Harrastus, joukkue, valmentajat

Kaverit

Lemmikit, eläimet

Valoisuus sisätiloissa ja ulkona

Oma koti, oma huone

Koulu, opettajat

Pelaaminen, netti

Tunne siitä että välitetään

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olosi turvalliseksi? (esim. kotona, 
koulussa, vapaa-ajalla)



Autetaanko sinua koulussa, jos 
tarvitset apua?

Lapset 7-12 v.

95%

4%

Autetaanko sinua koulussa, jos tarvitset apua?

Kyllä Ei



Haluaisitko vielä kertoa jotain lisää vastauksistasi? 
Voit myös kirjoittaa tähän muita terveisiä.

Lapset 7-12 v.

• ”koulu on välillä liian rankkaa ja välillä on liikaa tunteja ja liikaa kokeita. sen takia kun kaikkea ei opeteta koulussa kunnolla, niin aina ei riitä 
motivaatio.”

• ”Koko (läheisen) puiston alueelle pitäs saaha uudet katulamput. Sanoisin, että noin 20% lampuista on hajalla ja iltaisin kun käy lenkillä niin 
puistossa on pillkopimeää.”

• "Minun mielestä Seinäjoki on aivan paras paikka asua. Katulamppuja voisi silti parantaa.Mulla on parhaat kaverit, koulu, koti, harrastukset ja 
tosi kiva rehtori.”

• ”haluaisin, että harrastukset olisivat ilmaisia, että jokainen lapsi saisivat harrastaa jotain.”

• ”Haluaisin Ylistaroon enemmän harrastuksia”

• ”on kiva kun tälläinen kysely on olemassa”

• ”Seinäjoki on kiva kaupunki tykkään asua täällä ,koska täällä kuunnellaan lapsia.”

• ”Kaikilla on oikeus hauskaan lapsuuteen .”

• ”aivan mahtavaa kun teitte tämän kyselyn koska lapset saavat kertoa asioita joita ne eivät vältämättä sano ja tämä kysely autaa myös niitä 
joilla ei ole hyvä olla ja tarvitsee apua”

• Ei ole muuta. Toivon, että jotain saataisiin aikaan meidän lapsien vastauksilla!



Nuoret 13-18 v.

• Vastaajina 13-18 -vuotiaat nuoret

• Vastausmäärä 47 kpl (osa näistä on ryhmävastauksia)

• Kyselyä jaettiin Seinäjoen kaupungin ja toimialojen somekanavissa, nuoppareilla sekä 

suoraviesteinä nuorten kanssa toimiville tahoille.

”Nuoria pitäisi tukea ja kuunnella. Kysyä kuulumisia ja vointia. Nuoren murheita ei pidä 

vähätellä vaikka ne tuntuisivat aikuisesta pieneltä ja turhalta.”



Mitä "Lapsiystävällinen Seinäjoki" 
tuo sinulle ensimmäisenä mieleen?

Nuoret 13-18 v.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Turvallinen

Lapsiystävällinen kaupunkiympäristö

Paljon lapsille sopivia harrastusmahdollisuuksia ja aktiviteetteja

Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen

Hyvä paikka asua

Lasten mielipiteiden huomioiminen

Päiväkodit ja koulut

En tiedä

Mitä "Lapsiystävällinen Seinäjoki" tuo sinulle ensimmäisenä mieleen? 



Mikä Seinäjoella on hyvää ja toimivaa?

Nuoret 13-18 v.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nuopparit ja nuopparitoiminta

Muut nuorille suunnatut palvelut

Muut palvelut

Harrastusmahdollisuudet

Turvallinen ja viihtyisä kaupunki

Koulu

Koti ja kaverit

En tiedä

Mikä Seinäjoella on hyvää ja toimivaa? 

Muut palvelut:

• Kirjasto

• Uimahalli

• Päiväkodit

• Hammashoitola

• Asiakaspalvelu kaupoissa



Miten nuorten toimintoja tulisi kehittää 
Seinäjoella? Millaisiin asioihin pitäisi 
erityisesti panostaa?

Nuoret 13-18 v.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Enemmän nuorisotiloja

Lisää paikkoja, joissa voi tavata muita nuoria

Moponuoppari (mopojen korjausta, ylläpitoa)

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia (höntsäryhmiä,
maksuttomia/edullisia harrastuksia)

Moposuora

Paikka mopomiiteille

Mielenterveyspalveluiden parempi saatavuus

Miten nuorten toimintoja tulisi kehittää Seinäjoella? Millaisiin asioihin pitäisi 
erityisesti panostaa? 



Voit tarkentaa vastauksiasi tähän tai 
lisätä uusia vaihtoehtoja 1/2

Nuoret 13-18 v.

• ”Etsivä nuorisotyöstä pitäisi kertoa enemmän”

• "Kivistön läheisyydessä ei ole nuorille kokoontumispaikkaa jossa voi tavata 

kavereita.”

• ”Kivistössä olevien koulujen pihoissa voisi olla monipuolisempaa tekemistä 

lapsille, nuorille ja aikuisille. Koulujen pihaan parempi valaistus.”

• ”Mielenterveyspalvelut eivät todellakaan ole saatavana. Psykologille ei pääse. 

Ehkäisevään mt työhön kannattaisi panostaa.”

• ”pitäs olla joku erillinen nuorisotila seksuaalivähemmistöön kuuluville nuorille 

12-18vuotiaille”



Voit tarkentaa vastauksiasi tähän tai 
lisätä uusia vaihtoehtoja 2/2

Nuoret 13-18 v.

• ”Mielenterveyspalvelut ovat saatavilla. On kuitenkin todella surullista, että apua 
pitää odottaa niin kauan. Itse jonotin yli 3kuukautta koulun psykologille, kahden 
kuukauden päästä hän totesi että olen kunnossa joka ei todellakaan ollut totta. 
Liian pitkät jonot ja liian vähän psykologeja.”

• ”Lisää urheilulajeja tyypeille jotka haluaa pelata vain matalalla kynnyksellä esim. 
koripallo, sulkapallo.”

• ”Paljon lisää lämpimiä nuorien hengaus paikkoja”

• ”haluaisin että jouppiin tulisi nuorisotila 12-15 vuotiaille”

• ”Kaupungille enemmän hauskoja tapahtumia: slip and slide, 
TEEMAKORISTELUITA, vesisota, pulkka olympialaiset, paraateja, enemmän 
kaverikoiria/lukukoiria, kunnon puistoja lapsille, mainostakaa paremmin 
tapahtumia, Seinäjoen tapahtumat lehti”



Mitä haluaisit harrastaa, mutta sinulla ei 
vielä ole ollut siihen mahdollisuutta?

Nuoret 13-18 v.

• ”Kaikilla olis mahdollisuus kokeilla 

erilaisia harrastusmahdollisuuksia 

helposti vaikka koulun tiloissa 

iltapäivisin esim. Kässänluokassa

ompelua, musiikinluokassa 

pianonsoittoa, köksänluokassa 

leipomista jne.”

• ”Skeittaus ja koripallo. Avoimia 

Koripallohalleja ei ole. Skeittaus taas 

todella kallista ja hallilla huonosti 

järjestetyt vuorot jonka takia pienet 

lapset riistävät mahdollisuuden 

nuorilta.”

• ”Jotain taiteeseen liittyvää mutta ei 

ole aikaa tai rahaa käydä”

• ”Höntsä jääkiekkoa. Oikea on liian 

totista.”

• ”Laulamista mutta en halua mennä 

minnekään studiolle. Eli lavalle.”



Millaisissa paikoissa koet, että kuulut 
porukkaan ja voit olla oma itsesi?
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Millaisissa paikoissa koet, että kuulut porukkaan ja voit olla oma itsesi?

Jossain muualla, missä?

• Työpaikalla

• Netissä

• Tolkkupajalla



Millaisissa asioissa aikuisten tulisi erityisesti kuunnella 
nuoria sinun mielestäsi? Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa? 

(vapaa-aika, koulu, terveys, ympäristö, perheasiat, tms.)
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Millaisissa asioissa aikuisten tulisi erityisesti kuunnella nuoria sinun mielestäsi? 
Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa? 

”Seksuaalikasvatus 

kouluissa on ihan 

naurettavaa joten olisi 

kiva jos nuoppareilla olisi 

silloin tällöin myös 

seksuaalikasvatusta ja 

avointa keskustelua siitä.”

”Ehdottomasti kouluun 

liittyvä stressi ja ahdistus! 

Työ taakka ja paineet ovat 

aivan liian suuret! Mä niin 

toivon että tää asia 

otettais tosissaan koska mä

ja muut opiskelijat ollaan 

todella ahdistuneita.”



Koetko arkiympäristösi turvalliseksi?
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Mikä tekee siitä turvallisen / 
turvattoman?
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Koti, perhe ja ystävät

Mikä tekee siitä turvallisen / turvattoman? 



seinäjoki.fi


