Pikku-Peuran
Porinat
Siilinjärven Perheentalon oma julkaisu 1/2019
Pikku-Peuran Porinat on kooste
Siilinjärven Perheentalolla
pidetystä Perheraadista.
Perheraati on tarkoitettu
kaikille Perheentalon kävijöille
ja siihen voivat osallistua niin
lapset, aikuiset kuin
yhteistyökumppanitkin.
Perheraadin tarkoituksena on
kerätä palautetta Perheentalon
toiminnasta ja tiloista sekä
ideoida ja suunnitella yhdessä
Perheentalon tulevaa
toimintaa.

Perheraati järjestetään kaksi
kertaa vuodessa. Ensimmäinen
Perheraati pidettiin keskiviikkona
6.11. ja kysymyksiin sai vastata
Perheentalolla vielä noin viikon
ajan.
Perheraadin suunnittelussa ja
toteutuksessa olivat mukana
Siilinjärven Perheentalo, Lastu –
hanke sekä Tukiliitto.
Perheraati järjestetään seuraavan kerran keväällä 2020.
Mukavia lukuhetkiä kaikille!

Tutkitaan
yhdessä
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1. Mitä olet tykännyt tehdä Perheentalolla?
Kirjoita, piirrä tai liimaa talopohjaan.

”Hyvä, että
kohtaamispaikka on
olemassa.”

Aikuiset tykkäävät
❖ Leikkiä
❖ Askarrella, leipoa
❖ Jutella
❖ Viettää aikaa
❖ Osallistua ohjattuun
toimintaan
❖ Vauvaklubista
❖ Vertaistuesta
❖ Ilta-aukioloista
❖ Viikonlopputapahtumista
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Lapsista on mukavaa
❖ Leikkiä
❖ Leipoa
❖ Jumpata
❖ Leikkiä autoilla
❖ Askarrella
❖ Soittaminen, musiikki
❖ Oleilu, lepo
❖ Pehmolelut
❖ Leikkikeittiö
❖ Satujen kuunteleminen
❖ Syödä
❖ Tanssia

2. Mitä haluaisit tehdä Perheentalolla, mitä siellä voisi olla ja
millainen tunnelma siellä on?
Kirjoita, piirrä tai liimaa tulevaisuuden ikkunaan.

”Lämminhenkinen,
rento, kiva
oleskella, naurua,
iloa.”
Lapset toivoivat Perheentalolle
keppihevosen, vesivärit, terapiapallon,
värityskirjoja, hamahelmiä, leikkiautoja.
Lapsista Perheentalolla olisi mukavaa pitää disco, leikkiä
piirileikkejä, rakentaa majoja, maalata, askarrella, leipoa pipareita
ja torttuja, laulaa.

Perheentalon tilaan
toivottiin lisää
❖ Mattoja ja tekstiilejä
❖ Pehmeitä ja värikkäitä
tyynyjä ”lekotteluun”
❖ Toimivampaa
vaunuparkkia
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Toimintaan aikuiset
kirjasivat
❖ Leikkejä, pelejä
❖ Teemapäiviä
❖ Leivontaa
❖ Lasten juhlat,
naamiaiset
❖ Temppurata
❖ Satuhetket
❖ Vierailuja, infoja
❖ Toimintaa
ikäryhmittäin
❖ Viikonloppu ja iltaaukioloja lisää
❖ Rentoa
yhdessäoloa

3. Miten olet tullut kohdatuksi Perheentalolla?
Kirjoita tai kerro mielipiteesi.

”Lämmin vastaanotto
ollut joka kerralla, on
huomioitu ja jututettu
lasta sekä vanhempaa.
Välittävä ilmapiiri”

” Aina yhtä
lämpimästi ja
arvostavasti”

”Vastaanotto on ollut
aina ihanaa. Vauva ja
äiti otetaan huomioon
yksilöinä. Kiitos.”

” Todella
mukavasti”

© Sini Karppinen 2019

” Aina niin ihana, avoin ja
huolehtivainen
vastaanotto. Lapsia
viihdytetään ja leikitetään
ja aikuisillekin on
juttukaveria ☺”

”Lapsikin ehdottaa
vähintään kerran
päivässä, että
mennään bussilla
leikkimään – kiitos
☺”

3. Haluaisitko olla mukana Perheentalon toiminnassa?
Tiedustelimme perheiden mahdollisuuksia olla mukana toteuttamassa
Perheentalon toimintoja. Alla kuvattuna erilaisia vaihtoehtoja, joista sai
halutessaan valita itselleen mieluisen ja jättää yhteystiedot. Kiitos
kaikille yhteystietonsa jättäneille ☺

Otamme koko ajan toimintaamme mukaan uusia vapaaehtoisia –
haluaisitko sinä olla yksi heistä? Jos kiinnostuit, voit jättää
yhteystietosi ohjaajalle tai laittaa sähköpostia Perheentalon
koordinaattorille osoitteeseen minna.laitinen@huoltoliitto.fi.

✓ Vertaisohjaajana pääset toimimaan
samassa elämäntilanteessa tai samoista
asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa,
jakamaan omaa osaamistasi sekä olemaan
tukena sitä tarvitseville.
✓ Vapaaehtoisena voit avustaa vaikkapa
perhekahvilassa, avoimessa
leikkitoiminnassa, erilaisissa tapahtumissa
sekä tilaisuuksissa. Voit myös osallistua
Perheentalon siistimiseen ja
puhtaanapitoon.

Rakennetaan
yhdessä kaikkien
Perheiden
Perheentalo!

✓ Omaa osaamistasi pääset hyödyntämään
pitämällä lyhyitä ohjaustuokioita tai
asiantuntijainfoja Perheentalolla (esim.
musiikki, kädentaidot, liikunta, sadut,
terveys ja kasvatus).
✓ Voit myös itse ehdottaa juuri sinulle
mieluista tapaa olla osallisena
Perheentalon toiminnassa.
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