
Perheentalo on  

matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka kaikille perheille.

Perheentalo tukee lapsiperheiden arkea 

ja lisää osallisuuden mahdollisuuksia.

Perheentalo toimii usean toimijan 
yhteisvoimin!



Osallisuutta toteutetaan Perheentalon arjessa 
ja tapahtumissa.

Lapset ja perheet voivat osallistua:

toiminnan suunnitteluun & toteutukseen

toiminnan arviointiin.

Toimintaa ohjaa lapsenoikeusperustainen 
periaate.

Osallisuus Kuopion Perheentalon toiminnassa 



Lapset ja perheet ovat keskiössä. 

Toiminta järjestetään heille. 

Lapsia tuetaan osallisuudessa ja sitä 
harjoitellaan yhdessä hauskoilla ja lapsia 

motivoivilla tavoilla.

Toiminnasta kerrotaan lasten 
ymmärtämällä tavalla. 

Lapset ovat tasavertaisia toimintaan 
vaikuttajia aikuisten kanssa.

Osallisuus toiminnassa



Osallisuus toiminnassa - menetelmät

 Aito kohtaaminen
 Havainnointi
 Leikki
 Piirtäminen
 Haastattelut
 Äänestäminen
 Lasten omatoimiset 

toimintapisteet
 Osallisuuspuun 

hyödyntäminen.
 Erilaiset kuvataulut
 Ideointipisteet, 

perheraadit yms.



Osallisuuspuu on lasten 
kuulemisen menetelmä.

Puuhun kiinnitettävien 
korttien, kuvien ja lappujen
avulla selvitetään lasten 
mielipiteitä, toiveita, ideoita
ja palautetta toiminnasta.

Sitä voidaan käyttää
yksittäisen lapsen, 
lapsiryhmän ja perheiden 
kanssa.

http://www.savas.fi/userfiles/file/lastu
/kuvamateriaali.pdf

Osallisuus toiminnassa - Osallisuuspuu

http://www.savas.fi/userfiles/file/lastu/kuvamateriaali.pdf


Osallisuus toiminnassa - Kuvataulut



Osallisuus toiminnassa - Ideointipisteet



Osallisuus toiminnassa - Perheraadit

Lisätietoa: 
http://www.savas.fi/userfiles/file/lastu/Perh
eentalon_perheraati.pdf

http://www.savas.fi/userfiles/file/lastu/Perheentalon_perheraati.pdf


Lapset ja perheet voivat osallistua 
Perheentalon arviointiin ja 
kehittämiseen. 
Osallisuuden myötä saadaan arviointitietoa 
perheiden arjesta, tuen tarpeista ja 
kehittämisideoita Perheentalon toimintaan. 

Palautteita kerätään säännöllisesti eri 
toiminnoista ja avoimesta toiminnasta 
paperilomakkeilla, palautelaatikolla, 
osallisuuspuun avulla ja muilla lapsille 
soveltuvilla keinoilla (esim. lasten 
palautepisteet, havainnointi ja keskustelu).

Osallisuus arvioinnissa



Tukea tarvitsevien lasten 
osallisuutta tuetaan:
- erilaiset kommunikaatiokeinot 

käytössä
- kohdennettu toiminta
- yhdenvertaisuuden 

edistäminen
- kohtuulliset mukautukset, 

jotta jokaisella on 
mahdollisuus osallistua 
toimintaan omalla tavallaan

Osallisuus on lasten oikeus 



Perheentalo toiminnan kautta 
lapsiperheet saavat 
mahdollisuuden vaikuttaa heitä 
koskeviin asioihin. 

Lapset ja perheet saavat äänensä 
kuuluviin Perheentalon 
verkostossa ja Kuopiossa. 

Lasten ja perheiden osallisuuden 
myötä pyritään juurruttamaan 
lapsenoikeusperustaista 
ajattelua. 

Osallisuus on  lasten oikeus 



• Johanna Marttinen, Perheentalo koordinaattori, johanna.marttinen@pelastakaalapset.fi

• Liisa Törn, Perheentalo ohjaaja, liisa.torn@pelastakaalapset.fi

• Merja Kiminki, Perheentalo ohjaaja, merja.kiminki@pelastakaalapset.fi

• Piia Lehmusoksa, Perheentalo ohjaaja (tuntityöntekijä), 
piia.lehmusoksa@pelastakaalapset.fi

• Anne-Maria Saaristo, Itä-Suomen aluejohtaja, anne-maria.saaristo@pelastakaalapset.fi

• Maarit Mykkänen, Projektikoordinaattori, maarit.mykkanen@savas.fi

• Tarja Keltto, Projektikoordinaattori, tarja.keltto@vamlas.fi

Kuopion Perheentalon 
yhteystiedot
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