
Koonti Kasvun kohtaamispaikka -kyselyn vastauksista 

 

Kysely toteutettiin 2.-13.3.2020 julistekyselynä Ulvilan alueen 

varhaiskasvatuksen yksiköissä ja neuvoloissa sekä avoimena nettikyselynä 

Ulvilan kaupungin nettisivuilla.  

Kyselyssä kysyttiin; Minkälaiseen toimintaan haluaisit Ulvilassa osallistua 

perheesi kanssa? Missä toimintaa voisi olla? 

Kyselyyn tuli yhteensä 66 vastausta.  

 

Vastaukset on koottu aihealueittain:    

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Kulttuuria, musisointia, kädentaitoja ja yhteistoimintaa 

”Esim. satuhetkiä kirjastossa” 

”Ulvilan kirjastossa lukuaiheinen teemapäivä, jolloin joku tunnettu lastenkirjailija 

lukemassa lapsille omaa tuotantoaan.” 

”Muskarityyppistä toimintaa, koulujen/ Kaskelotin tiloissa” 

”Ohjattua toimintaa/ musiikkileikkejä” 

”Tapahtumia, joissa jokin ulkopuolinen esiintyjä/vetäjä” 

”Johonkin, missä olisi myös muita lapsiperheitä” 

”Musiikkitapahtumat, lapsille esiintyjä, joka laulattaa ja leikittää” 

”Seksuaalikasvatusta, keho-, tunne- ja turvataitoja” 

            ”Joku luento tunnetaidoista vanhemmille”       ”Perheluentoja” 

”Perheteatteripäivä” Ulpun lastennäytelmää katsomaan” 

”Sisäleikkejä”  ”Askarteluja” 

”Yhteistoimintaa ikäihmisten kanssa” 

”Viikonloppuisin yhteistä toimintaa arki-illat huonoja” 

”Viikonloppuisin, viikolla iltaisin paljon ohjelmaa” 

”Loma-aikoina ilmaista toimintaa kaikenikäisille lapsille. Uimahallissa "erikois"päiviä. 

Naparantaan elävyyttä ja toimintaa sekä kesällä pientä kahvilatoimintaa. 

Liikuntatoimintaa ulkona. Kerhotoimintaa, perhekahvila, avoin päiväkoti. Massila, 

Naparannassa, torilla.” 

 



      

      

       

 

Luonto/Ulkoilu 

”Leikkimielinen ongintakilpailu Naparannassa” 

”Perheleiri kesällä telttamajoituksella tai esim. Silokalliolla” 

”Joku ulkotapahtuma olis aika kiva, vaikka Massilla” 

”Eväsretki metsään” 

” Tapahtumat, joissa ollaan yhdessä ulkona esim. 

makkaranpaisto, ratsastus tms.” 

”Perheretket luontoon” 

” Kartta Ulvilan luontopoluista/ tapahtumapäivä. Olisi 

kiva käydä luontoretkillä, mutta ei tiedetä kaikkia 

paikkoja ja luontopolkuja” 

”Ulkoilua laavulla tai metsässä” 

”Ulkoilutapahtumiin” 

”Ulkoilmatapahtumia esim. Massilla, Leijonapuistossa, 

Kaskelotin ympäristössä” 

” Ulkoilutapahtuma, esim. Tammentilalla, jossa käytäisiin 

kiertämässä maastossa ja pelaillaan pihalla” 

”Ulkoilu” (2 vastausta) 

”Toimintapäiviä; liikuntaa, luontokokemuksia. 

Luontopolun ja laavun hyödyntäminen” 

”Yhteiset tapahtumat; kouluilla, leikkipuistoissa ja 

muissakin ulkotiloissa/retkeilypaikoissa. ” 

” Sellaiseen mikä ei välttämättä sido.. Vapaus käydä 

hyvällä mielin kuin itselle/perheelle sopii. Avointa 

toimintaa.. Ikäväksi tuntuu että joka toiminnassa on 

kuppikunnat ja uutena hieman ulkopuolinen.  

Mielellään paljon ulkotapahtumia :)  Kaskelotin alue, 

puistot, kirjasto, tyhjillään olevissa toimitiloissa(hyvin 

parkkitilaa) luontopolut” 

” Piknikpäivä Kaskelotin maastoon” 

” Metsäretki missä ”puuhapisteitä” eli tekemistä ja 

tutkimista; Massilla” 

” Toimintaa, missä opetettaisiin perheille 

ulkoleikkejä/liikuntaleikkejä. Perheet ulos yhdessä 

toimimaan” 

” Kerran kuussa ohjattu leikkipuisto”tunti”, mitä voi tehdä 

yhdessä.” 

” Ulkoilutoimintaa; metsäretki esim. laavulle, 

leikkipuistotapahtuma” 

” Ulkona esim. keväällä puhalletaan saippuakuplia, 

tehdään isot puhallusmuotit oksista” 

 

Liikunta 

”Liikunnalliset tapahtumat” 

”Liikuntahetket Kullaalla” 

” Vastaavaa, kuin Lastentalossa oli 

liikuntahankkeen osalta, Kullaalla” 

”Urheilukentällä” (4 vastausta) 

” Liikuntatapahtuma, jossa pääsisi kokeilemaan 

erilaisia urheilulajeja esim. pesäpallo, jalkapallo, 

suunnistus, yleisurheilu” 

” Erilaisia liikuntatapahtumia esim. eri lajien esittelyä 

ja kokeilua, ettei aina tarvisi hankkia omia välineitä 

vaan pääsisi kokeilemaan” 

” Jotain liikuntaharrastusta lapsille (esim. 

yleisurheilu, sirkus, jalkapallo, tanssi), Kaasmarkun 

koululla” 

”Pesäpalloa”           ”Jalkapalloturnaus” 

” Mynsterin jalkapallokentällä koko perheen 

jalkapallo-opetusta” 

” Koulun pihalla/ kentällä pelaamista” 

” Lasten liikuntamaa (monta ehdottajaa) esim. 

Vanhankylän koululla” 

   ”Pieni seikkailurata” ” Sisäleikkipuisto” 

             ”Jumppa”            ”Kaskelottiin uimaan” 

” (Perhe) lastentapahtumia uimahallissa” 

” Uimahallissa esim. Wibit-rata” 

” Kaskelotille yhteisiä uimahetkiä” 

” Maksuttomia tapahtumia uimahallissa ym. 

liikuntapaikat” 

” Perheuintipäivä (esim. seurakunta järjesti 

”kummien kanssa uimaan” -päivän, jolloin pääsi 

kummi ja kummilapsi ilmaiseksi, voisi olla perheille 

vastaavia päiviä)” 

” Lasten liikuntamaa, uimahalli vuorot, kirjastoaika” 

” Liikuntatapahtumat, urheilukenttä ja Massin 

maja” 

” Erilaisiin tapahtumiin; liikuntamaa, jossa erilaisia 

toimintoja tms. Massilla, Naparannassa, kouluilla, 

Kaskelotin ympäristössä” 


