Pikku-Peuran
Porinat
Siilinjärven Perheentalon oma julkaisu 1/2020
Perheraati järjestetään kaksi
kertaa vuodessa. Perheraati
pidettiin 23.11.-27.11.2020
Perheentalolla. Kevään raati jäi
Perheraati on tarkoitettu kaikille pitämättä koronan vuoksi.
Perheentalon kävijöille ja siihen
voivat osallistua niin lapset kuin Perheraati järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.
aikuisetkin.
Perheraadin tarkoituksena on
kerätä palautetta Perheentalon Mukavia lukuhetkiä kaikille!
toiminnasta ja tiloista sekä
ideoida ja suunnitella yhdessä
Perheentalon tulevaa toimintaa.
Pikku-Peuran Porinat on kooste
Siilinjärven Perheentalolla
pidetystä Perheraadista.

Tutkitaan
yhdessä
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MIKÄ ON OLLUT PERHEELLE MIELEISTÄ TEKEMISTÄ
PERHEENTALOLLA?

leikkikeittiö( 8), pikkuauto (6)
syödä,(6) lelut (5)lastenkerho (4)
oleskella (4) leikkiä( 4), palapeli (4),
askarrella (3), muskari (3), soittaa (3),
nukke (2), tanssia (2), kauppaleikki (2),
lego (2), lorutuokio (2),
rakennuspalikat (2), pelata (2) ,
jumpata, ulkoilu, temppurata,
heppaleikit
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MIKÄ ON OLLUT PERHEELLE MIELEISTÄ TEKEMISTÄ
PERHEENTALOLLA?

”ihanaa kun te ja

perheentalo on
olemassa <3”

Satu, juhlat, kopittelu pallolla,
pomppusammakot (peli), jumpata, barbi,
nukkekoti, varjoleikki
Nukketeatteri, leluparkkitalo, autoleikkimatto
Naamiaispuku, pallohieronta, levätä
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2. Mitä toivoisit Perheentalolle?

Lasten suusta:
- lauantain askartelut
- tapahtumia
- toiminnallisia ryhmäjuttuja
- paloauto-lelu
- hiekkaa
- tanssia

”Lämminhenkinen,
rento, kiva
oleskella, naurua,
iloa.”
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Toimintaan liittyvät toiveet:
- musiikkiliikunta
- leipominen
- kokoperheen tapahtumat
- pienten vauvojen/lasten ryhmät jatkossakin
- asiantuntijavieraat
- isä-lapsi-kerho, jossa ei ohjelmaa
- toimintaa raskaana oleville
- ryhmä sisaruksille 0-5v (vertaistukea)
- vapaaehtoisten vetämät erilaiset ryhmät (samalla
idealla kuin äitien käsityöilta)
- yhteistyöjutut (taideyhdistus, Martat, muskarit)
- asiantuntijoita (kätilö, terveydenhoitaja, jalkahoitaja,
asiantuntija lapsen seksuaalikasvatukseen) Aamukahvit
ja asiaa – tyyppisesti

2. Mitä toivoisit Perheentalolle?

”Työntekijät
ystävällisiä ja
ottavat ihanasti
kontaktia lapsiin.”
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-lapsiparkki (esim. kerran kuukaudessa parin tunnin ajan)
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa
- runonäytelmä oli kiva ja sen kaltaisia pieniä esityksiä lisää
(vaikka pientä pääsymaksuakin vastaan)
- ohjattua askartelua
- musiikkituokioita
- hyvän mielen vaihtotori (useamman päivän ajan jos sattuu
olemaan ohjelmaa juuri sinä yhtenä päivänä)
- taaperoikäisille lapsille koko perheen tapahtuma alkuillasta
(16-18)
- ”ikäryhmäkahvit” eli tietyn ikäiset lapset vanhempineen
kokoontuisivat (esim. tammikuussa-huhtikuussa 2020 syntyneet
jne)

2. Mitä toivoisit Perheentalolle?
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Muita toiveita:
-

kiipeilyseinä
kunnolla rauhallinen ja pimeä paikka imetykseen

Toiveita korona huomioiden
-

Perheentalo auki mahdollisuuksien mukaan (ehkä jokin
ajanvaraus-juttu) mahdollisimman pitkään
vinkkejä kotioloihin; askarteluja, pelejä kotoa löytyvistä
tarvikkeista, joulukalenteri Facebook-sivulle
aikuisille mielenkiinnon (esim. harrastuksen) mukaan
What’s App – ryhmiä vertaistueksi

2. Mitä toivoisit Perheentalon tilaan?
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Toiveita tilaan/sisustukseen:
”Tila on kokonaisuudessaan varsin toimiva 😊”

”Sisustus on ihana! Tila on kivasti jaettu useampaan
osioon: rauhoittaa tilaa”
”On ollut tällaisenaan hyvä ja toimiva. +++ avoimet
tilat 😊”
”Kiipeilyseinä”

Täällä on mukavan
rauhallinen tunnelma,
mutta silti löytyy kivasti
tekemistä ja seuraa”

Perheentalolla on tykätty vertaistuesta, toimijoiden
jalkautumisesta ja yhteistyötapahtumista!

”On tykätty käydä, on
saanut vertaistukea ja
lapset päässeet
leikkimään muiden
ikäistensä kanssa.”

”Yhteistyö jutut on
kivoja, esim.
taideyhdistys,
Martat, muskarit
jne”

”Pienten
vauvojen/lasten
ryhmät edelleen
jatkossakin”

”Asiantuntijavie
raat ovat olleet
kiinnostavia”
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”Toivon, että eri toimijat
voivat edelleen olla
kohtaamassa perheitä täällä
Perheentalolla. Kiitos
välittömästä yhteistyöstä
😊”

”Löytyiskö lisää
vapaaehtoisia, jotka
vetäisivät vastaavia
kuin käsityöillat
ovat?”

MITEN KORONA-AIKA ON VAIKUTTANUT TEIDÄN
PERHEENNE SOSIAALISEEN ELÄMÄÄN ARJESSA?
MILLAISTA KOHTAAMISTA/TOIMINTAA
TOIVOISITTE JÄRJESTETTÄVÄN LAPSIPERHEILLE
SIILINJÄRVEN ALUEELLA KORONA-AIKANA?
Perheiden vastauksista koottu yhteenveto:
Perheet ovat olleet paljon kotona, eikä sukulaisia ole
päässyt näkemään. Rahahuolet painavat jonkin verran.
Parisuhteeseen on ollut liian vähän aikaa. Vanhempien
some- ja whatsup ryhmät koettu tärkeäksi, että pääsee
juttelemaan muiden aikuisten kanssa. Perheentalo nähty
tärkeäksi ja turvalliseksi paikaksi, jossa pääsee
vierailemaan.
”Tuntuu, että tärkeä osa lapsen vauvavuotta on mennyt
sivuun, kun kevään jälkeen kaikkialle menoa on pitänyt
miettiä riskien kautta. Myös toivomani vauva- ja
taaperoajan harrastukset jäävät nyt pois. En osaa toivoa
mitään erityistä toimintaa perheentalolle, pääasia että
pysytte auki mahdollisuuksien mukaan. ”

”Vinkkejä kotioloihin olisi kiva saada
esim. askartelua kotoa löytyvistä tarvikkeista,
Pelejä, joulukalenteri fb-sivulle”
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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 ☺

✓ 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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