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1. Vastaajan sukupuoli

Vastaajien määrä: 273
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3. Olen tällä hetkellä

Vastaajien määrä: 273
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4. Perhetilanteeni tällä hetkellä

Vastaajien määrä: 273
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5. Lasten lukumäärä perheessä

Vastaajien määrä: 273
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6. Lapset ovat iältään (voit valita useita)

Vastaajien määrä: 273, valittujen vastausten lukumäärä: 483
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7. Onko perheessä erityistä tukea tarvitsevia lapsia?

Vastaajien määrä: 273
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8. Perheeni voi hyvin.

Vastaajien määrä: 272
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9. Perheen arki on sujuvaa.

Vastaajien määrä: 273
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10. Perheessäni kaikilla on turvallinen olo.

Vastaajien määrä: 272
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11. Perheeni voi taloudellisesti hyvin.

Vastaajien määrä: 273
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12. Voin hyvin vanhempana ja voimavarani on riittävät.

Vastaajien määrä: 273
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13. Olen tyytyväinen parisuhteeseeni.

Vastaajien määrä: 262
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14. Minulla on ystäviä ja läheisiä, joilta saan tukea tarvittaessa.

Vastaajien määrä: 273
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15. Tiedän, mistä voin hakea apua tarvittaessa (mm. kunnan, järjestöjen, seurakuntien palvelut ja toiminnot).

Vastaajien määrä: 273
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Arjen ilon aiheita...
o Ihan tavallinen arki perheen kanssa
(Perheen kanssa yhteisesti vietetty aika, lapsista koettu ilo, puoliso, toimiva parisuhde, yhteinen huumori)
o Koti, asuinympäristö, luonto, palvelut
(Oma viihtyisä koti, ympäröivä luonto ja vuodenajat, lemmikit, rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö, 
toimivat palvelut mm. koulu, päivähoito, tukiperhe, perhetyö)
o Läheiset ja verkostot
(Ystävät, läheiset mm. isovanhemmat, muu tukiverkosto)
o Mielekäs työ ja hyvä taloudellinen tilanne
o Harrastukset
(Omat ja lasten harrastukset, oma vapaa-aika)
o Terveys, oma ja läheisten hyvinvointi
o Erilaiset tapahtumat ja muu järjestetty toiminta, esim. Srk:n kerhot



"Terveys ja lapset, tuleva kevät ja toivon että kohta saisi elää normaalia elämää, että korona häviäisi. Liikunta.”

”Oma perhe, silloin kun arki rullaa. Lasten hyvin sujuva koulunkäynti, kaikilla meistä on ystäviä, kotimme on viihtyisä, 
meillä ei ole taloudellisia huolia.”

”Arki sujuu lapsen kanssa. Yhteishuoltajuus alun vaikeuksien jälkeen helpottamaan päin. Meillä on mukava koti, jossa 
lapsiystävällinen ympäristö. Erilaiset lapsitapahtumat kiinnostaa, mutta en ole varma osaanko etsiä tietoja 
tapahtumista jne.”

”Olen itseni kanssa paremmassa tasapainossa kuin koskaan aiemmin elämässä. Parisuhteelle voi hyvin, ja lapsilla on 
pääsääntöisesti kaikki kunnossa.”

”Esikoinen ja kuopus pystyvät käymään edes koronan aikana liikunnassa ja toinen päiväkerhossa, tämä antaa itselleni 
pienen hetken viettää kahden keskistä aikaa nuoremman kanssa. Ja näen mitä ne antaa lapsille. Iltaisin saan käsitöistä 
iloa. Alue jossa asumme on hyvä ja tuttavia on kerhoissa käyntien kautta tullut, joten heitä saattaa yhä nähdä jossain.”

”Iloa arkeen tuo oma iso perhe, työ, kiva koti, lähisukulaiset lähellä. Arjen luksusta on vaikka kylpyläkäynti tai valmiin 
ruuan hakeminen.”

”Pitkän haasteellisen taloudellisen tilan jälkeen  kovalla työllä, viimein ollaan pisteessä, jolloin kaikki laskut saadaan 
maksettua ajallaan ja silti saadaan joka päivä maittavat ateriat pöytään ja rahaa jää jopa hieman säästöön joka 
kuukausi.”



Arjen huolen aiheita
o Kiire
(Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, yhteisen ajan löytäminen, riittämättömyyden tunteet, perheen 
ristiriidat)
o Lasten oireilu ja huoli hyvinvoinnista
(Uhmaikä, koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, kiusaaminen, murrosikä, erityislapset, lapsen yksinäisyys, 
kasvatukselliset haasteet)
o Yksinäisyys ja tukiverkostojen puute
(Vanhemman yksinäisyys, lähiverkostojen puute, arjessa yksin pärjääminen/yksin vastuun kantaminen)
o Oma jaksaminen ja hyvinvointi
(Oman ajan puute, oma hyvinvointi toisella sijalla)
o Parisuhteen ongelmat
(Erotilanteet, riidat, yhteisen ajan puute)
o Taloudellinen tilanne ja työn haasteet
o Korona-arki (rajoitettu elämä, etätyön ja perhe-elämän yhteensovittaminen, verkostojen supistuminen)
o Oma ja läheisten hyvinvointi (mm. Sairaudet, mt-ongelmat)



" Tuntuu ettei aika riitä lapsille ollenkaan, tunnen siitä huonoa omaatuntoa. Arjessa ajan vie tietenkin työ ja kotityöt, 
aika lapsille on minimissä ja illasta tuntuu ettei aina jaksa olla "läsnä". Puhumattakaan mistään parisuhdeajasta..."
"Löytää kodinhoidollista apua silloin kun ei ole väsynyt lapsiin. Kaivattais 'varatätiä' joka tekis parille päivälle 
ruokaa valmiiksi ja viikkais pyykit kaappiin. Voitas käydä kahdestaan lenkillä. Mikä olis se taho josta tällaista 
apua sais?"
"Sosiaalinen elämä on kaventunut, vanhemmilla ei ole kodin ulkopuolisia harrasteita, kaikki mukavat tapahtumat ja 
talkoot on peruttu. Isovanhempia nähty vuoden nimiin kerran."
"Tämä korona aika. Ei voi tavata ihmisiä eikä harrastaa normaalisti. Se vaikuttaa vanhempien jaksamiseen 
isosti. Väsynyt ja riittämätön vanhempi ei jaksa pienten lasten kanssa puurtaa arkea. Voimavarat hupenevat. 
Myös erityistä tukea tarvitseva lapsi tuo haasteita jaksamiseen."
"Olen viikonloppuisi töissä, lasten 11-v ja 8-v pärjääminen sen aikaa mietityttää. Hyvin he ovat pärjänneet."
"Lapsilla ei ole mahdollista harrastaa mitään koronatilanteen vuoksi. Päivät ovat pitkiä kouluikäiselle 
lapselle. Työmatkani on pitkä, pienimmän hoitoaika on 10 tuntia päivässä arkisin. Päiväkodissa asiat eivät suju kuten 
toivoisi, lapsella on haasteita syömisen ja nukkumisen kanssa. Kaikilla lapsilla on eri isät, heidän kanssa kommunikointi 
ajoittain haastavaa lasten asioista"
"Elämäntilanteen aiheuttama yksinäisyyden kokemus, oman hyvinvoinnin edistämisen haasteet, parisuhteen 
puuttuminen"



16. Millaisiin asioihin vanhempana erityisesti kaipaat tukea? Valitse 0-3 tärkeintä asiaa. Voit halutessasi tarkentaa vastaustasi vaihtoehdon 
perässä olevaan laatikkoon.

Vastaajien määrä: 236, valittujen vastausten lukumäärä: 521
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17. Onko jokin lapsen ikävaiheista sellainen, jossa vanhemmuuden tuen tarve mielestäsi korostuu? Valitse 0-2 ikävaihetta.

Vastaajien määrä: 238, valittujen vastausten lukumäärä: 396
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18. Millaiseen ryhmätoimintaan haluaisit osallistua? Voit valita 0-2 tärkeintä asiaa.

Vastaajien määrä: 258, valittujen vastausten lukumäärä: 419
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Lasten toiminta arkisin (alle kouluikäiset aamupäivisin ja koululaiset iltaisin), koko perheen toiminta 
viikonloppuisin.

Iltaisin ja viikonloppuisin. Työssä käyvien vanhempien lapsia/perheitä ei juurikaan huomioida, kun seurakunnat 
tai kunnalliset toimijat tekevät suunnitelmia. Ehkä ajatellaan liikaa, että siitä yksinäisyydestä kärsii vain 
työttömät ja kotiäidit. Todellisuudessa työelämä haukkaa aikuisten elämästä leijonan osan, ja siinä on lapset 
sekä perhe sivuosassa.

Koululaisten ryhmätoiminta koulun jälkeen iltapäivällä.

Perheen ryhmätoiminta viikonloppuisin tai iltapäivällä /illalla.

Avoimet kerhot ovat hyviä aamuisin, kun monesti toinen puoliso on töissä. 

Yhteiset perhetapahtumat ja retket olisi kivoja viikonloppuisin.



19. Millaista käytännön apua tai tukea kaipaat? Voit valita 0-2 tärkeintä.

Vastaajien määrä: 245, valittujen vastausten lukumäärä: 331
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Tukea kotiin ja arjenhallintaan

Arjen apukäsiä; lastenhoito; siivousapu; varamummi- tai ukki -toiminta; aikuinen kaveri/tukihenkilö nuorelle; 
seurakunnan työntekijän vierailut kotiin, keskusteluapu

Uniohjaus; Tahtoikäisen kasvatukseen vinkkejä haastavissa tilanteessa; Luento kasvatuksesta

Esikoisen ollessa vauva olisin kaivannut kotiin aikuista tueksi (omaa äitiä tai ystävää, mutta tällaista ei ollut, 
löytyisikö verkostojen kautta muille yksinäisille äideille jatkossa tueksi kokeneempaa kaveria?) ja kuopuksen 
vauva- aikana avuksi sitten sen esikoisen hoidossa, ulkoilussa ym.

Muu käytännön apu ja tuki

Mahdollisuus keskustella puhelimella ilman minkäänlaista lähetettä tms.; Lastenhoito, siivousapu, 
ruoanlaittoapu; Kerhotoiminta alakoululaisille loma-aikoina; puistoparkki; kesäkerhot; tukiperhe

Uusavuttomien vanhempien opastus; nuoren oireilu ja koulussa käyttäytyminen



20. Miten tieto toimijoista, palveluista tai eri aihepiireistä saavuttaa sinut parhaiten? Valitse 0-2 tärkeintä asiaa.

Vastaajien määrä: 255, valittujen vastausten lukumäärä: 389
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hallintaa, kuka minä olen kurssit

Järjestöt, MLL ja Perheentalo
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Facebook, lehdet, sähköposti



Toiveita seurakunnalle
"Aikuisten parisuhdetta vahvistava treffi-ilta ohjelmalla. Naisten ilta rennosti naisten kesken, esim nyyttärit, 
jutustelua/ saunomista.  Käsityö ilta kerran kuussa. Kohtaamisia vauvasta vaariin idealla, joku päivä toiminta. 
Perheleirit, äiti-tytär päivä, jossa äiti saa olla kahden oman lapsen kanssa. / Myös isi lapsi-päivä. Kivaa ohjelmaa ja 
rentoa yhdessäoloa.”

”Kyllä näitä molempia (kristillinen kasvatus, hengellisyys). Jatkossakin perhekirkkoja ja toimintaa perheille, 
pyhäkoulua, tapahtumia ja retkiä. Kakara- kestit ovat olleet ihanat!”

”Arjessa mukana kulkemista ja elämän erivaiheissa lähellä olemista, ei vain hengellistä uskonnon harjoittamista”

”Pian rippikouluikäisen kanssa toivon, että srk siinä vaiheessa osallistuttaa myös vanhemmat ripariin”

”Nuorten parissa tehtävä työ on tärkeää, heille turvallinen ympäristö jossa tavata toisiaan.”

”Päiväkerho on todella hyvä tuki, kun kotona on vauva, niin isompi lapsi saa ”omaa toimintaa”.

”Tietoa siitä miten olisi mahdollisuus osallistua johonkin srk:n toimintaa vapaaehtoisena - joskus jollain sopivalla 
tavalla.”

”Olisi hienoa, jos srk voisi yhdessä toimia ja tuottaa palveluja kunnan mielenterveys- ja päihdepuolen kanssa”



Vapaa sana
"Enemmän konkreettista apua lapsiperheille eikä pohdintaa ja luentoja siitä kuinka asiat pitäisi tehdä. Ne luovat 
vain paineita nykyajassa, kun elämme tietotulvassa. Tärkeintä olisi, että kaikilla oli joku, joka katsoo lasta 
kauppareissun ajan tai pitää sylissä sen aikaa, että ehtii itse laittaa pyykinpesukoneen päälle.”

”Voisko olla esim. kerran kk lapsiperheiden lounas. Ennakkoilmoittautuminen vaikka?  Vois syödä paikan päällä ja 
ottaa seuraavalle päivälle lounaalle ruoan mukaan! Olis iso käytännön apu pikkulapsiarkeen! Ja hinta tyyliin 
aikuinen 3e, lapsi 1,5e. Minusta tämä olis semmoista mitä ei missään tarjota mutta josta olisi todella isoapu arkeen! 
Arjen luksusta!”

”Kun on pienet lapset, toimintaa on tarjolla, mutta sitten se loppuu, kun lapset ovat murrosiässä.”

”Tukekaa pienten lasten vanhempia ja antakaa heille aikaa hengähtää. Monet suru ja erot vältettäisiin tällä…”

” Nykyhetkessä ajattelen, että nuoret vanhemmat tarvitsevat apua lasten kasvatuksessa. Lapset ja nuoret tarvitsee 
rajat ja johdon mukaisen kasvatuksen…Hukassa on vanhemmuus monilla ja se näkyy teini-iässä.”
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