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1. Johdanto 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton yksi keskeinen tehtävä on edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä 
tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla aktiivisia 
osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. MLL:n paikallisyhdistysten lapsiperheille tarjoamia osallistumisen 
muotoja ovat muun muassa perhekahvilat, vertaisryhmät ja lasten harrastuskerhot. MLL:n lasten kerhotoiminnan 
tarkoituksena on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua MLL:n arvojen mukaiseen tasokkaaseen 
harrastustoimintaan. 
 
MLL:n toimintaa kehitetään säännöllisten arviointikyselyjen avulla. Keväällä 2012 toteutettiin valtakunnallinen 
kerhokysely. Kerhoarviointi sisälsi kolme erilaista kyselyä: lapsille, vanhemmille ja kerhonohjaajille. Kyselyt oli 
suunnattu sekä lasten kerhoihin että lasten ja vanhempien yhteisiin kerhoihin osallistuville. Lasten palautekysely 
toteutettiin nyt ensimmäisen kerran. Kyselyjen avulla haluttiin selvittää, miten lapset, vanhemmat sekä kerhojen 
ohjaajat arvioivat MLL:n kerhotoimintaa ja sen vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.  

Tässä raportissa esitellään lasten ja vanhempien kyselyiden tulokset. Kerhonohjaajien kyselyn tulokset esitellään 
omassa koosteessaan. Lasten kyselyyn vastasi yhteensä 171 lasta. Vanhempien kyselyyn vastasi yhteensä 314 
vanhempaa. Kyselyn tulokset auttavat MLL:oa kehittämään kerhotoimintaa. 
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2. MLL:n lasten kerhotoiminta, kerhotoiminnan arvot ja kasvatukselliset tavoitteet 
 

MLL:n arvot, päämäärät ja ohjelmat pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. MLL:n kerhossa jokainen lapsi 
on yhtä arvokas. Lapsen aito kuuleminen ja lapsen tarpeiden huomioiminen näkyvät myös käytännön 
toimintatavoissa. Kerhotoiminnassa keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat lasten oma osallisuus, leikki, ilo sekä 
lasten ja aikuisten yhteinen toiminta. Kerhotoiminta edistää sekä lapsen ja vanhempien että sukupolvien välistä 
vuorovaikutusta tarjoamalla paikan yhteiselle harrastamiselle.  
 
Lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoiminnan tavoitteena on myös, että 
se vahvistaa lasten sosiaalista pääomaa sekä lisää lapsen näkymistä ja 
hänen äänensä kuulumista omassa yhteisössään. Tavoitteena on, että 
MLL:n kerhoissa lapsen käsitys itsestään ihmisenä ja yhteisön jäsenenä 
vahvistuu ilman keskinäistä kilpailua ja suorittamisen paineita. MLL:n 
kerhoissa lapsilla tulisi olla mahdollisuus paneutua heitä itseään 
kiinnostaviin asioihin, leikkiä, tutkia ja oppia omassa tahdissaan. Kerhossa 
lapset saavat ikätasonsa mukaan tietoa lapsille kuuluvista oikeuksista ja 
tuntevat olevansa tärkeä osa ryhmää ja yhteisöä. Kerhonohjaajan 
tehtävänä on tukea lasten kasvua ja kehitystä, tutustuttaa lapsia heidän 
elinympäristöönsä ja auttaa heitä ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja elämän 
ilmiöitä.  
 
Osallisuus MLL:n kerhossa tarkoittaa, että lapsella on mahdollisuus 
osallistua toiminnan sisältöjen ja aiheiden suunnitteluun yhdessä ohjaajan 
ja toisten lasten kanssa. Lapsen mielipiteet ja kysymykset otetaan 
huomioon ja lapsen tekemiä ehdotuksia ja aloitteita arvostetaan. Lapsi voi 
kerhossa valita toimintojaan. Jotta lapset voivat kokea osallisuutta 
kerhossa, se edellyttää kerhon ohjaajalta muun muassa valmiutta 
lapsilähtöiseen toimintaan.  
 
MLL:n toimintatilaston mukaan MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit järjestivät vuonna 2011 eri puolilla Suomea 958 
lasten ja nuorten harrastuskerhoa. MLL:n kerhojen toiminta painottuu musiikkiin (46 %) ja liikuntaan (32 %). 
Taidekerhoja on 7 prosenttia kerhoista. Myös lasten ja vanhempien yhteiset kerhoryhmät ovat osa MLL:n toimintaa. 
Vuonna 2011 pienten koululaisten iltapäiväkerhoja oli 51. 
 
Suuri osa lasten kerhotoiminnasta on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. MLL:n kerhotoiminta täydentää kunnan 
avoimia varhaiskasvatuspalveluja. MLL:n lapsille tarjoamat palvelut on tarkoitettu kaikkien lasten ulottuville. Toiminta 
on paikallista, ja osallistumismaksuissa pyritään edullisuuteen. Kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset tai palkatut 
kerhonohjaajat. Järjestävä paikallisyhdistys vastaa kerhon toiminnasta, ja yhdistysten ohjaus on osa MLL:n 
piiriorganisaatioiden työtä. Kerhotoiminnassa on käytössä valtakunnallinen kerhonohjausmalli tukiaineistoineen.  

 
 
MLL:n arvot kerhotoiminnassa  
 

• Lapsen ja lapsuuden arvostus: Lapsi on aktiivinen osallistuja ja toimija. Aikuinen tukee ja arvostaa jokaista 

lasta yksilönä. Osallisuuden kokeminen lisää lasten elämänlaatua ja vahvistaa lasten sosiaalista pääomaa. 

• Yhteisvastuu: Lasten oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla ja koko yhteiskunnalle kuuluva 

tehtävä. Lapsi tarvitsee aikuisen tuomaa turvaa, huolenpitoa ja suojelua. Kerhotoiminnassa luodaan ja 

kehitetään lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria sekä tehdään lasten näkökulmaa näkyväksi koko 

yhteisössä. 

• Inhimillisyys: Kerhossa on avoin, myönteinen ja kannustava ilmapiiri. Toiminnan sisältö on tärkeämpää 

kuin suoritus tai lopputulos. Kerhossa kiusaamiseen puututaan keskustellen. 

• Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus: Kerhossa tuetaan lasten välisten suhteiden muodostumista ja toisten 

huomioonottamista. MLL:n kerhojen ovet ovat avoinna kaikille lapsille. Kerhot tarjoavat mahdollisuuden 

myös eri kulttuurien kohtaamiselle. 
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• Ilo: MLL:n kerhoissa lapsilla on mahdollista saada ilon ja onnistumisen kokemuksia. Kerhoissa lapsi saa 

työskennellä omassa tahdissaan häntä itseään kiinnostavien asioiden parissa ja kokea leikin ja tekemisen 

riemua. 
 
MLL:n kerhotoiminnan kasvatukselliset tavoitteet 
 

• MLL:n kerho tukee lapsen hyvinvointia ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. 
• Kerho edistää lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
• Kerhossa lapsi saa ilon ja onnistumisen kokemuksia. Kerhonohjaaja auttaa ja edistää jokaisen lapsen 

onnistumista. 
• Kerhossa lapsi on osallinen ja tulee kuulluksi. 
• Kerhossa tutustutaan lähiympäristöön, sen kulttuuriin ja erilaisiin elämänilmiöihin. 
 

(MLL:n Kerhotoiminnan opas yhdistyksille, 2010) 
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3. Kyselyn toteutus 
 

MLL:n keskusjärjestö toteutti kerhokyselyn 12.4.–4.5.2012 nettikyselynä (Webropol). Lapsille, vanhemmille ja 
kerhonohjaajille oli omat kyselynsä. Linkit kyselyihin olivat esillä liiton nettisivuston etusivulla ja facebookissa. 
Kyselyistä tiedotettiin sähköpostitse MLL:n piireille sekä paikallisyhdistysten kerhovastaaville ja heidän kauttaan 
kerhojen ohjaajille, puheenjohtajille sekä nettivastaaville. Osa paikallisyhdistyksistä ja piireistä tiedotti kyselystä myös 
omilla kotisivuillaan. Tiedotuskanavina toimivat myös Yhdistystiedote, puheenjohtajien uutiskirje sekä yhdistysten 
nuorisovastaavien uutiskirje. 
 
Lasten kyselyn tavoitteena oli selvittää lasten kokemuksia ja mielipiteitä MLL:n kerhosta ja samalla myös vahvistaa 
lasten osallisuutta heitä itseään koskevissa asioissa. Vanhemmilta haluttiin arvioita MLL:n kerhotoiminnasta ja miten 
se on vaikuttanut lasten ja perheiden hyvinvointiin. Tavoitteena oli saada myös tietoa kerhojen laatu- ja 
kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta, nettikyselyn toimivuudesta arviointimenetelmänä sekä kuulla 
kehittämisehdotuksia. 
 

3.1 Kyselylomakkeet 

Lasten nettikyselylomake (liite 3) oli suunnattu 4–10-vuotiaille lapsille. Vastauksia toivottiin sekä lasten kerhoihin että 
lasten ja vanhempien yhteisiin kerhoihin osallistuvilta. Vanhempia pyydettiin täyttämään kysely lapsen kanssa 
yhdessä. Kyselyn alussa oli vanhemmalle myös lyhyt ohjeistus, jossa muun muassa pyydettiin kertomaan lapselle, että 
tämän kaikki vastaukset ovat oikeita ja hyviä. Kyselyyn vastattiin nimettömästi.  
 
Kyselylomakkeen ulkoasussa ja kysymysten muotoilussa pyrittiin huomioimaan lapsen näkökulma. Kysymyksiä oli 
yhteensä 17, joista neljä oli pakollisia taustakysymyksiä. Varsinaiset kysymykset lapsille olivat enimmäkseen 
valintakysymyksiä, joihin vastattiin hymiökuvaa napsauttamalla. Valittu vastaus muuttui värilliseksi. Kysely sisälsi myös 
muutamia avokysymyksiä. Myös kyselyn sopivuutta kysyttiin. Kyselyn lopussa lasta pyydettiin vielä kertomaan äidille 
tai isälle, millainen on ollut hänen hauskin kerhopäivänsä. Tähän ei tarvinnut enää kirjallisesti vastata vaan 
kysymyksellä haluttiin vahvistaa lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutusta ja virittää keskinäistä keskustelua 
kerhokokemuksista, mikä taas voisi johdattaa uusiin keskusteluaiheisiin. 
 

Vuonna 2009 MLL:n kerhotoiminnan arvioinnissa 
kokeiltiin vanhemmille suunnattua kyselyä 
Uudenmaan piirin alueella ja kyselyyn saatiin 88 
vastausta. Vuonna 2012 toteutettu 
valtakunnallinen kysely oli koottu edellisen kyselyn 
pohjalta. Vanhempien kyselylomake (liite 4) koostui 
vanhemmille suunnatuista valintakysymyksistä, 
väittämistä sekä muutamista avokysymyksistä. 
Kyselyyn vastattiin nimettömästi.  
 
 

 

 

 

 

3.2 Tulosten raportointi 

Tässä raportissa lasten ja vanhempien palautekyselyiden tuloksia esitellään suorien jakaumien sekä graafisten 
kuvaajien avulla. Sanallisia vastauksia on jaoteltu vastauksien sisällön mukaan. Tekstissä käytetään myös vastaajien 
suoria lainauksia, jotka kuvaavat aineistosta nousseita aihepiirejä. Lasten kyselyssä tyttöjen ja poikien vastaukset olivat 
pitkälti samansuuntaisia. Raportissa nostetaan esiin muutamia eroavaisuuksia. Perhekahviloita ja -kerhoja koskevia 
vastauksia tarkastellaan raportissa omana lukunaan (luku 11). 
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I OSA – LASTEN KERHOKYSELY 

4. Kyselyyn vastanneiden taustatietoja 
 
Lasten kerhokyselyyn vastasi yhteensä 171 lasta. Lasten vapaaehtoisissa valintakysymyksissä vastaajamäärä vaihteli 
166:sta 170:een. 

 

4.1 Vastanneiden lasten iät 

Kyselyyn vastanneista lapsista 95 (56 %) oli tyttöjä ja 76 (44 %) poikia. Suuri osa MLL:n lasten kerhotoiminnasta on 
suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Alle 7-vuotiaita vastaajia oli 77 prosenttia (kuva 1).  
 

 
Kuva 1. Lasten kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 
 
Kyselyyn vastanneista tytöistä ja pojista eniten oli 4-vuotiaita. Kuvassa 2 poikien ja tyttöjen ikäjakauma. 
 

 
 
Kuva 2. Lasten kyselyyn vastanneiden poikien ja tyttöjen ikäjakauma. 
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4.2 Vastausten jakautuminen alueellisesti 

Kysely toteutettiin valtakunnallisesti kaikkien MLL:n piirien alueella. Vastauksien määrään vaikuttaa, kuinka paljon 
kerhotoimintaa kullakin alueella on. Eniten vastauksia lasten kyselyyn saatiin Uudeltamaalta (45 %) sekä Järvi-Suomen 
alueelta (16 %), Varsinais-Suomesta (15 %) ja Hämeestä (14 %) (kuva 3). 
 

 
Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden lasten määrä asuinalueittain. 
 
 

4.3 Kerhojen teemat 

 
Vastaajat olivat osallistuneet erilaisiin MLL:n kerhoihin. Eniten vastauksia 
oli kohdassa joku muu kerho (54 kpl). Näistä kerhoista noin puolet oli 
leikkikouluja/-kerhoja ja päiväkerhoja. Mainintoja saivat myös esimerkiksi 
kokkikerho ja tanssikerho. Seuraavaksi eniten vastanneet lapset olivat 
osallistuneet MLL:n liikuntakerhoihin sekä lasten ja vanhempien yhteisiin 
kerhoihin. Myös MLL:n perhekahvila koetaan joskus harrastuskerhona, sillä 
lasten ja vanhempien yhteisten kerhojen aiheiksi mainittiin myös 
perhekahvila/perhekerho (17 mainintaa). Lasten ja vanhempien yhteisiksi 
kerhoiksi mainittiin myös liikunta-aiheiset kerhot kuten sähly ja jumppa. 
 
Vastaukseksi oli mahdollista merkitä useampi eri kerho, johon on 
osallistunut. Näin ollen vastausten määrä (N=185) ylittää vastaajien (171) 
kokonaismäärän. Kuva 3 esittää kerhoihin osallistumista.  
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Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden lasten osallistuminen MLL:n kerhoihin. 
 
Kyselyyn vastanneiden tyttöjen ja poikien osallistumisessa eri kerhoihin oli pieniä eroja. Vastanneet pojat olivat 
osallistuneet eniten liikuntakerhoihin ja tytöt muihin kerhoihin. Vastanneet tytöt olivat myös jonkin verran useammin 
osallistuneet taide- ja musiikkikerhoihin, pojat puolestaan lasten ja vanhempien yhteisiin kerhoihin.  
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5. Lasten ajatuksia MLL:n kerhoista 
 

5.1 Kerhossa viihtyminen ja lasten toiveet kerhotoiminnalle 

Kyselyn avulla haluttiin selvittää, ovatko lapset tyytyväisiä kerhotoimintaan ja millaisia kokemuksia ja mielipiteitä heillä 
on MLL:n kerhoista. Tavoitteena on, että MLL:n kerho tukee lapsen hyvinvointia ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. 
Yhtenä kasvatuksellisena tavoitteena on myös, että kerhossa lapsi saa ilon ja onnistumisen kokemuksia.  
 
Kyselyyn vastanneista lapsista 92 prosenttia kertoo, että kerhoon on kiva mennä. Vajaan kahdeksan prosentin 
mielestä sinne on joskus kiva mennä. Lapsista lähes kaikki kertovat, että kerhossa on useimmiten tai joskus kivaa (kuva 
5).  

 

 
Kuva 5. Millaista kerhossa on? -kysymyksen vastausten jakautuminen. 

 
Lapset kertoivat myös, milloin kerhossa on mukavaa. Tähän kysymykseen vastasi 159 lasta. Useissa vastauksissa 
todettiin, että kerhossa on aina tai joka kerta mukavaa. Kerhossa on usein mukavaa myös silloin, kun siellä liikutaan, 
askarrellaan ja piirretään ja kun on kavereita. Osa lapsista mainitsi myös mukavina asioina laulamisen ja soittamisen, 
eväiden syömisen, kokkauksen tai leipomisen sekä leikkimisen. Lasten vastauksissa mainittiin myös joitain kertoja 
vanhemman kanssa yhdessä tekeminen, lelupäivä, uuden oppiminen, ulkoilu sekä ylipäätään mukavien tai hauskojen 
juttujen tekeminen kerhossa. Yhden lapsen vastauksessa saattoi olla useampi maininta siitä, mikä kerhossa on 
mukavaa.  
 
Tyttöjen ja poikien vastauksissa ei ollut isoja eroja. Molemmat olivat vastauksissaan samaa mieltä siitä, että kerhossa 
oli aina tai lähes aina mukavaa sekä silloin, kun siellä liikutaan. Tyttöjen vastauksissa korostuivat myös kaverit ja 
askartelu. Seuraavaan on koottu muutamia suoria lainauksia lasten vastauksista: 
 
Milloin kerhossa on mukavaa? 
 

”Aina kivaa.” 

”Kerhossa on kaikki kivaa.” 

”Joka kerta on kerhossa mukavaa. Kun tehdään kaikkea hauskaa. Ompeleminen ja piirtäminen on kivaa.” 

”Kun saa potkia palloa ja juosta jumppasalissa.” 

”Kun on kavereita ja saa juosta ja nauraa.” 

”Saa pelata poikien kanssa. Saa olla maalivahtina.” 
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”Silloin kun on askartelupäivä.” 

”Kun saa leikkiä kavereiden kanssa.” 

”Kun soitetaan.” 

”Leipominen, askartelu, laulaminen ja leikkiminen on kivaa. Ja eväiden syöminen.”  

 

Lapset kertoivat myös, mitä he haluaisivat tehdä kerhossa. Tähän kysymykseen vastasi 150 lasta, 87 tyttöä ja 63 
poikaa. Lapset toivoivat paljolti samoja asioita, jotka he olivat kokeneet kerhossa mukaviksi.  
 

Kyselyn mukaan lapset haluaisivat liikkua eri tavoin, leikkiä, askarella, piirtää ja tehdä kädentöitä. Liikuntatoiveissa 
mainittiin monenlaisia erilaisia liikkumistapoja, esimerkiksi juokseminen, liikuntaleikit, kiipeily, temppuradat, 
hyppiminen ja pomppiminen, tanssi, sähly sekä ulkoilu. Lasten toiveissa mainittiin myös laulaminen, soittaminen ja 
laululeikit. Jotkut halusivat myös pelata tai leipoa, syödä tai kokata. Muutama toivoi satujen kuuntelua ja lukemista.  
 
Poikien vastauksissa korostuivat liikkumiseen sekä leikkimiseen ja pelaamiseen liittyvät toiveet. Tyttöjen 
tekemistoiveissa maininnat olivat jakaantuneet tasaisemmin liikkumisen, leikkimisen, askartelun sekä laulamisen ja 
soittamisen välillä.  
 
Alla lainauksia lasten vastauksista: 
 
Mitä haluaisit tehdä kerhossa? 
 

”Leikkiä, piirtää, askarrella.” 

”Soittaa soittimilla ja tanssia.” 

”Leikkiä kavereiden kanssa.” 

”Juosta, kiipeillä, tehdä temppuja.” 

”Leikkiä, soittaa ja laulaa, piirtää.” 

”Leikkiä ja pelata.” 

”Leipoa, laulaa.” 

”Haluan leikkiä ja maalata.” 

”Hyppiä ja kiipeillä.” 

”Pelata sählyä.” 

”Vaihtelevasti kaikkea.” 

 
Lapset kertoivat myös, milloin heitä harmittaa kerhossa. Tähän kysymykseen vastasi 145 lasta. Useimmiten lapsia 
olivat kerhossa harmittaneet tilanteet, joissa koettiin kiusaamista, leikin ulkopuolelle jäämistä tai oli sattunut 
johonkin. Yleinen lasten vastaus myös oli, ettei kerhossa ole harmittanut mikään. Muutamissa vastauksissa kerhon 
loppumisen kerrottiin harmittavan. Muiksi harmittaviksi asioiksi mainittiin myös esimerkiksi vaikeat tai tylsät leikit ja 
tehtävät, jälkien siivous sekä tilanteet, joissa ei ole kavereita paikalla, tai jos joku riehuu tai ei tottele sääntöjä. 
 
Alla lainauksia lasten vastauksista: 
 
Milloin sinua harmittaa kerhossa? 
 

”Jos joku vaikka vahingossa satuttaa.” 

”Jos kaadun.” 

”Jos joku kiusaa tai ei ota leikkiin mukaan.” 

”Kun joku ei leiki yhtään kanssani.” 
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”Jos joku työ menee pieleen.” 

”Ei minua harmita.” 

”Kun leikki pitää lopettaa kun kerho loppuu.” 

5.2 Lasten mielipiteitä kerhotilasta 

Kyselyyn vastanneista lapsista 90 prosenttia piti kerhotilaa mukavana. Vastauksia perusteltiin muun muassa 
seuraavasti: tilaa on paljon, tekemistä ja leluja on riittävästi, tilassa voi leikkiä ja juosta, tai tila koettiin muuten 
viihtyisänä. Alla lasten vastauksia:  
 
Onko kerhotila sinusta mukava? Kyllä, miksi: 
 

”Paljon tilaa.” 

”Koska siellä saa juosta.” 

”Siellä on leluja ja saa juosta.” 

”Pehmeä alusta, vaikka kaatuu ei satu.” 

”Kun siellä saa leikkiä ja on eri huoneita.” 

”Kun siellä on jumppasali.” 

”Siel saa tehtyä majan!” 

”Kivat värikkäät seinät, maalaukset, kivoja leluja.” 

”Siellä aina löytyy tekemistä.” 

 
Lapsista yhdeksän prosentin mielestä kerhotila oli vain osittain mukava ja prosentti vastasi, ettei tila ollut mukava. 
Vastauksia perusteltiin muuan muassa tilan ahtaudella. 
 
 

5.3 Kaverit kerhossa ja kerhon yhteiset säännöt 

 
MLL:n kerhotoiminnan yhtenä tavoitteena on edistää lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä, yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa. Lasten kerhokyselyssä selvitettiin lasten näkemyksiä kavereista sekä kerhon yhteisistä säännöistä. 
 
Vastanneista lapsista yhteensä 98 prosenttia kertoo, että hänellä on ainakin joskus kavereita kerhossa.  

 

 
Kuva 6. Onko sinulla kavereita kerhossa? -kysymyksen vastausten jakautuminen. 
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Vastanneista lapsista neljä viidestä kertoo, että kerhossa on yhteiset säännöt (kuva 7).  
 

 
Kuva 7. Onko kerhossa yhteiset säännöt? -kysymyksen vastausten jakautuminen. 

 
Lapsilta kysyttiin myös, millaisia yhteisiä sääntöjä kerhossa on. Lapset kertoivat, että kerhossa ei saa kiusata, huutaa, 
juosta, riehua, töniä eikä lyödä, ja että ohjaajaa pitää kuunnella. Lapset mainitsivat lisäksi erilaisia sovussa olemiseen 
liittyviä sääntöjä: vuorotellaan, ei puhuta toisten päälle eikä tapella ja niin edelleen. Jonkun kerran mainittiin myös 
yhdessä jälkien siivoaminen. Alla lainauksia lasten vastauksista: 
 
Millaisia sääntöjä kerhossa on? 
 

”Ei saa huutaa ja töniä.” 

”Ei saa kiusata, eikä juosta sisätiloissa.” 

”Pitää juosta yhteen suuntaan.” 

”Ei saa kiusata, ei saa heittää leluja, ei saa lyödä.” 

”Pitää kuunnella ohjaajaa.” 

”Kaikille pitää olla ystävällinen eikä saa riehua.” 

”Ollaan kiltisti ja ollaan kavereita toisillemme.” 

 

 

5.4 Kerhonohjaajan tuki lapselle 

MLL:n kerhojen kasvatuksellisiin tavoitteisiin sisältyy, että kerhossa lapsi on osallinen ja tulee kuulluksi. Tavoitteena on 
myös, että kerhossa lapsi saa ilon ja onnistumisen kokemuksia ja kerhonohjaaja auttaa ja edistää jokaisen lapsen 
onnistumista. 
 
Lapsista 79 prosenttia kertoi, että kerhonohjaaja kuuntelee silloin, kun hänellä on asiaa. Viidesosa vastanneista 
lapsista arvioi, että ohjaaja kuuntelee häntä joskus (kuva 8). 
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Kuva 8. Lasten kokemus, kuinka kerhonohjaaja on kuunnellut heitä. 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet lapset kertoivat, että kerhonohjaaja auttaa ainakin joskus, jos lapsi tarvitsee apua (kuva 9).  
 

 
Kuva 9. Lasten kokemus kerhonohjaajan avusta. 

 
78 prosenttia lapsista kertoi saavansa ainakin joskus itse valita, mitä kerhossa tehdään (kuva 10). 
Kysymykseen vastanneista lapsista pojat vastasivat hieman tyttöjä useammin kyllä tähän kysymykseen 
(kuva 11).  

 
Kuva 10. Valintojen tekeminen kerhossa. 
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Kuva 11. Valintojen tekeminen kerhossa: tyttöjen ja poikien vastaukset. 
 
Vastausta oli mahdollista täydentää kertomalla, millaisia asioita kerhossa voi valita. Yleisimmin lapset kertoivat 
valinneensa leikkejä. Vastauksissa mainittiin myös eri tekemisvaihtoehdoista valitseminen sekä pelin, laulun, 
kokkauksen, piirrosaiheen tai askartelutyön värien valitseminen.  
 

5.5 Uusien asioiden oppiminen 

MLL:n kerhon yhtenä tavoitteena on tarjota ympäristö, jossa lapsi saa 
toimia itseään kiinnostavien asioiden parissa omassa tahdissaan. 
Kerhossa huomioidaan lapselle ominainen tapa oppia leikkimällä, 
tutkimalla ja monipuolisesti harjoittelemalla.  
 
Lasten kyselyn mukaan lapsista 92 prosenttia kertoi oppineensa 
kerhossa uusia asioita. Vastanneista lapsista tytöt kertoivat hieman 
useammin oppineensa uusia asioita.  
 
Lapset kertoivat oppineensa kerhossa uusia liikunnallisia taitoja, uusia 
kädentaitoja, uusia musikaalisia taitoja ja uusia leikkejä. Joistain lasten 
vastauksista nousi esiin myös kokemuksia yhteisten sääntöjen ja 
sosiaalisten taitojen oppimisesta. Esimerkiksi oman vuoron 
odottaminen mainittiin. Lisäksi mainittiin joitain yksittäisiä uusia taitoja 
sekä muutaman kerran ruoanlaittotaidot. 
 
Liikunnallisista taidoista lapset kertoivat oppineensa esimerkiksi 
kuperkeikan, pallon käsittelyä, tanssi-, kiipeily- tai juoksutaitoja sekä 
sählyä. Uusia kädentaitoja omaksuneet lapset kertoivat oppineensa 
esimerkiksi leikkaamaan saksilla sekä erilaisia askarteluja ja tekniikoita. 
Musikaalisista taidoista lapset kertoivat yleisimmin oppineensa uusia 
lauluja. Osassa vastauksissa mainittiin myös soittotaitojen 
kehittyminen. 
 
Alla lainauksia lasten vastauksista oppimistaan asioista: 
 
Oletko oppinut kerhossa uusia asioita? Mitä? 
 

”Olen oppinut tuntemaan kaikenlaisia lauluja.” 

”Olen oppinut piirtämään paremmin.” 

”Oppinut heittämään palloa koriin ja kiipeilemään puolapuilla.” 
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”Soittamaan kanteletta, kitaraa, bassoa, rumpua, laulamaan erilaisia lauluja.” 

”Käsitekniikka voimistuu ja olen antanut värien lentää ja olen oppinut että kaikki värit ovat sopivia.” 

”Kuperkeikan.” 

”Leikkimään kaverien kanssa, askartelua.” 

”Hyppimään yhdellä jalalla.” 

”Saksilla leikkaamaan ja maalamaan.” 

”Uusia askarteluita, uusia leikkejä kavereilta.” 

”Uusia tanssiaskelia.” 

”Eri askarteluja ja vuorottelemaan.” 

”Pelaamaan sählyä.” 

”Kokkausta.” 
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6. Palautekyselyn toimivuus 
 
Lasten kerhokyselyn lopuksi pyydettiin monivalintakysymyksellä vanhemman arviota, oliko palautekysely sopiva 
lapselle. Suurin osa vastaajista piti kyselyä sopivana. Jotkut vastaajista pitivät kyselyä kuitenkin liian vaikeana tai 
pitkänä lapselle. Lasten kyselyn kehittämistä onkin mahdollista jatkaa tulevien arviointiprosessien yhteydessä. 

 

 
Kuva 12. Mielipiteet lasten kyselystä (n 163). 
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II OSA – KERHOTOIMINNAN ARVITOINTIKYSELY VANHEMMILLE 
 

7. Kyselyyn vastanneiden taustatietoja 
 

7.1 Kerhojen teemat 

Vanhempien palautekyselyyn vastasi kaikkiaan 314 vanhempaa. Vastaajien lasten osallistumisen jakautuminen MLL:n 
eri kerhoihin esitetään tarkemmin kuvassa 13. 
 

 
Kuva 13. Lasten osallistuminen erilaisiin MLL:n kerhoihin. 
 
Vastausten määrä (n 384) ylittää vastaajien (314) määrän, koska osa vastaajista oli vastannut perheen lapsen 
osallistuneen sekä lasten kerhoon että lasten ja vanhempien yhteiseen kerhoon. Lasten kerhoihin oli osallistunut 
yhteensä 205 lasta ja lasten ja vanhempien kerhoihin 179 lasta.  
 
Lasten kerhojen kohdalla eniten vastauksia (68) oli kohdassa joku muu kerho. Näistä kerhoista enemmistö oli leikki-, 
touhu- ja päiväkerhoja. Myös esimerkiksi kokkikerho, tanssikerho ja kädentaidot-kerho saivat muutamia mainintoja. 
Seuraavaksi eniten vastaajien lapset olivat osallistuneet MLL:n musiikkikerhoihin ja -leikkikouluihin (n 56) sekä 
liikuntakerhoihin (n 55). 
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Lasten ja vanhempien yhteiseen toimintaan oli osallistunut yhteensä 
179 lasta. Heistä 68 lasta oli osallistunut lasten ja vanhempien 
yhteiseen musiikkikerhoon tai -leikkikouluun ja 51 lasta lasten ja 
vanhempien yhteiseen liikuntakerhoon. Lasten ja vanhempien 
yhteinen joku muu kerho -sektori sisältää pääasiassa perhekahvilaa tai 
perhekerhoa koskevia vastauksia. Nämä vastaukset raportoidaan 
erikseen (luku 11), koska perhekahviloiden ja -kerhojen toiminta on 
hieman erilaista kuin harrastuskerhotoiminta.  
 
Seuraavissa luvuissa (7.2 –10) vastaajien maksimimäärä on 256. Näistä 
vastaajista 230 (89,8 %) oli äitejä, 25 (9,8 %) isiä ja yksi isovanhempi. 
Vastaajien kerhoon osallistuneista lapsista tyttöjä oli 142 (55,5 %) ja 
poikia 114 (44,5 %). 

 

7.2 Lasten ikäjakauma 

MLL:n kerhotoiminnasta suuri osa on suunnattu alle kouluikäisille 
lapsille. Tämä näkyi myös kyselyssä: kerhoon osallistuneista lapsista 
suurin osa oli alle 7-vuotiaita. Kerhoon osallistuneiden lasten tarkempi 
ikäjakauma esitetään kuvassa 14. Prosenttiarvot on tässä pyöristetty 
tasaluvuksi. 
 
 

 
Kuva 14. MLL:n kerhoihin osallistuneiden lasten ikäjakauma (n 256). 
 
 

7.3 Vastausten jakautuminen alueellisesti 

Kysely toteutettiin valtakunnallisesti kaikkien MLL:n piirien alueella. Vastauksien määrään vaikuttaa osaltaan, kuinka 
paljon kerhotoimintaa kullakin alueella on. Vanhempien kyselyssä selkeästi eniten (hieman yli puolet) kerhoon 
osallistuneista lapsista oli Uudeltamaalta. Vastausten jakautuminen asuinalueittain esitetään tarkemmin kuvassa 15. 
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Kuva 15. Vastaukset asuinalueittain. 
 

7.4 Kerhojen kokoontumiskerrat 

Kyselyssä selvitettiin myös kerhojen kokoontumistiheyttä ja yhden kerhokerran kestoa. Kyselyn mukaan suurin osa 
kerhoista kokoontuu kerran viikossa. Vastanneista vanhemmista (n 256) noin 80 prosenttia ilmoitti näin (kuva 16). 
Viitisen prosenttia kertoi kerhon kokoontuvan useammin kuin kolme kertaa viikossa (eli viisi kertaa / joka arkipäivä), 
jolloin kyseeseen tulevat koululaisten iltapäiväkerhot.  
 

 
Kuva 16. Kerhojen kokoontumistiheys. 
 
Kerhokertojen pituudet vaihtelivat hieman enemmän. Kyselyn mukaan yleisin yhden kerhokerran pituus oli 45 
minuuttia ja seuraavaksi yleisin 30 minuuttia (kuva 17). Joku muu kerhokerran pituus sisälsi erilaisia vastauksia (n 39). 
Yleisimmät maininnat muusta kerhokerran pituudesta olivat kaksi ja puoli tuntia (13 mainintaa) sekä 40 minuuttia, ja 
3-4 tuntia. 
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Kuva 17. Kerhokertojen pituudet. 
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8. Vanhempien näkemyksiä MLL:n kerhoista 
 

8.1 Lasten ja vanhempien tyytyväisyys kerhotoimintaan 

Kerhotoiminnassa keskeinen laatutavoite on lasten ja vanhempien tyytyväisyys kerhoon. Vanhempien kyselyssä 
tyytyväisyyden kokemuksiin liittyviä väittämiä esitettiin useampia. Enemmistö vastanneista vanhemmista oli sitä 
mieltä, että lapsi on viihtynyt MLL:n kerhossa hyvin, kerhoon osallistuminen on tuottanut lapselle iloa, lapsi osallistuu 
mielellään kerhoon, kokee sen turvalliseksi ja kertoo kerhon asioista myönteisesti. Suuri osa vastanneista 
vanhemmista kertoi myös kerhotoiminnan vastanneen perheen odotuksia. Kuvassa 18 on esitetty vanhempien 
vastauksien jakautuminen. 

 
Kuva 18. Lasten viihtyminen kerhossa vanhempien kyselyn mukaan. 
 

8.2 Vanhempien arvio kerhotilasta ja ryhmäkoosta 

Tavoitteena on, että MLL:n kerhoryhmän koko on sopiva lasten ikään, toiminnan sisältöön, ohjaajien määrään ja 
käytettävissä oleviin tiloihin nähden. Vanhemmista yli 90 prosenttia oli täysin tai ainakin osittain sitä mieltä, että 
kerhoryhmän koko oli sopiva. Kerhotilaa piti 68,4 prosenttia toimintaan sopivana ja osittain samaa mieltä tästä oli 
noin viidesosa vastanneista vanhemmista. Taulukossa 1 on tilaa ja ryhmäkokoa koskevat vastaukset esitetty 
tarkemmin. 
 

 Täysin samaa 
mieltä 

Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa sanoa / 
en tiedä 

Kerhoryhmän koko 
oli sopiva 

74,2 % 19,1 % 5,1 % 0,8 % 0,8 % 

Kerhotila oli 
toimintaan sopiva 

68,4 % 22,1 8,3 0,8 % 0,4 % 

Taulukko 1. Vanhempien arviot kerhoryhmän koosta ja kerhotilasta. 
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8.3 Kerhonohjaajan toiminta 

MLL:n kerhotoiminnassa tärkeä laatutavoite on, että kerhonohjaaja on innostunut, tehtävään soveltuva ja osaa ohjata 
ryhmää. Kyselyn mukaan neljä viidestä vastanneesta vanhemmasta arvioi, että kerhonohjaaja oli innostunut ja 
tehtävään sopiva (kuva 19).  
 

 
Kuva 19. Kyselyyn vastanneiden vanhempien kokemus MLL:n kerhonohjaajasta. 
 
Tärkeää on, että ohjaajalla on kerhon kannalta tarvittava osaaminen ja ammattitaito sekä aito kiinnostus toimia lasten 
kanssa. Myös vastanneet vanhemmat arvostivat näitä ominaisuuksia, kun kyselyssä selvitettiin vanhempien 
näkemyksiä, millaisia ominaisuuksia ja taitoja he arvostavat kerhonohjaajassa. Kysymykseen vastasi 196 vanhempaa. 
Erilaisia ominaisuuksia tuli vastauksissa esille paljon, tässä tuodaan esille useimmin mainitut. Vanhemmat kertoivat 
arvostavansa seuraavia ominaisuuksia ja taitoja: 
 

 Taito tulla lasten kanssa hyvin toimeen, aidosti lasten kanssa viihtyvä 

 Ammattitaito, kerhon aihepiiriin liittyvä asiaosaaminen, pedagogiset taidot, valmiudet lapsilähtöiseen 
toimintaan 

 Tasapuolisuus, taito huomioida kaikki – erilaiset ja eri-ikäiset – lapset 

 Jämptiys, taito hallita ryhmää sekä pitää turvallista järjestystä yllä 

 Innostuneisuus (ohjaaja on itse innostunut sekä innostava) 

 Iloisuus ja reippaus 
 
Lisäksi kerhonohjaajassa arvostettiin muun muassa ystävällisyyttä, kannustavaa ja positiivista suhtautumista lapsiin, 
luotettavuutta, sosiaalisuutta, helppoa lähestyttävyyttä, kekseliäisyyttä, rauhallisuutta, monipuolisuutta sekä 
kommunikointitaitoa vanhempien kanssa. 
 
 

8.4 MLL:n arvojen ja tavoitteiden näkyminen kerhon toiminnassa 

Tavoitteena on, että MLL:n kerhon toiminnassa näkyvät myös MLL:n arvot, toimintaperiaatteet ja kasvatukselliset 
tavoitteet. Myös MLL:n kerhonohjaaja on sitoutunut niihin. Kyselyssä selvitettiin vanhempien arviota MLL:n näköisestä 
kerhosta. 86 prosenttia vastanneista vanhemmista arvioi, että kaikki lapset ovat tervetulleita kerhoon. Vastanneista 
vanhemmista 82 prosentin mielestä kerhossa on turvallinen, avoin, tasavertainen ja kannustava ilmapiiri. 
Vanhemmista 78 prosenttia kertoi, että lapset ovat kerhossa aktiivisia osallistujia ja heitä kuunnellaan. Suuri osa 
vanhemmista koki myös, että kerhossa lapset voivat harrastaa ilman kilpailua tai suorittamisen paineita, kerhossa on 
tilaisuus leikkiä, ja lapset saavat kerhossa myönteistä palautetta ja kokevat onnistumisen iloa. Vanhemmista 60,9 
prosenttia koki, että kerhossa jokainen lapsi huomioidaan henkilökohtaisesti (kuva 20). 
 



 25/53 

 
Kuva 20. Vanhempien kokemukset MLL:n kerhosta. 
 

8.5 Kerhosta tiedottaminen ja perheiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun 

Tavoitteena on, että MLL:n yhdistyksen kerhotoiminnasta, sen sisällöstä ja toimintaperiaatteista on monipuolisesti 
tietoa tarjolla. Tiedottaminen kerhotoiminnan aikana toimi vanhemmista melko hyvin, yhteensä 91 prosenttia oli 
täysin tai osittain tätä mieltä. Vastaajista kolme neljästä oli ainakin osittain sitä mieltä, että myös kerhotoiminnan 
ennakkomarkkinointi/-tiedotus toimi hyvin. Samaten 75 prosenttia vanhemmista oli ainakin osittain sitä mieltä, että 
kerhon toiminnan sisällöstä ja toimintaperiaatteista sai hyvin tietoa. Vanhempien vastaukset on esitetty tarkemmin 
taulukossa 2. 
 

 Täysin samaa 
mieltä 

Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa sanoa / 
en tiedä 

Kerhon toiminnan 
sisällöstä ja toiminta-
periaatteista sai hyvin 
tietoa 

36,5 % 38,8 % 17,7 4,3 2,8 

Kerhotoiminnan 
ennakkomarkkinointi/-
tiedotus toimi hyvin 

29,3 % 46,3 % 17,8 % 2,8 % 4 % 

Tiedottaminen 
kerhotoiminnan aikana 
toimi hyvin 

67,3 % 24 % 5,9 % 1,6 % 1,2 % 

Taulukko 2. Vanhempien kokemukset kerhotoiminnan tiedotuksesta. 

 
MLL:n kerhotoiminnan laatutavoitteena on, että lapset saavat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja heillä on mahdollisuus 
osallistua kerhon toiminnan suunnitteluun. Samoin tavoitteena on, että vanhemmat paitsi tuntevat toiminnan sisällön 
ja toimintaperiaatteet, saavat halutessaan myös vaikuttaa siihen.  
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Vanhempien arvioissa lasten sekä heidän oma osallistumisensa toiminnan suunnitteluun jakaa jonkin verran 
mielipiteitä (ks. kuva 21). Vanhemmista yhteensä 38 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lapsi on 
voinut osallistua suunnitteluun. Noin neljäsosa vanhemmista puolestaan arvioi, ettei osannut vastata tähän. 
Vastanneista vanhemmista vajaa kolmasosa kokee, että on voinut itse ainakin jotenkin vaikuttaa kerhon toiminnan 
suunnitteluun ja sisältöön. 

 
Kuva 21. Vanhempien kokemukset, ovatko lapset ja vanhemmat voineet vaikuttaa kerhon toiminnan sisällön 
suunnitteluun. 
 
 
Tavoitteena on, että kerhotoiminnasta kerätään palautetta, jota hyödynnetään. Vanhemmista vajaa puolet kertoi, että 
kerhosta kerätään palautetta vanhemmilta, ja 38 prosenttia kertoi, että lapsilta kerätään kerhosta palautetta (kuva 
22). 
 

 
Kuva 22. Kerhopalautteen kerääminen. 
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8.6 Tietoa kerhomaksuista 

Reilu puolet vastaajien (n 233) ilmoittamista kerhokauden (puoli vuotta) maksuista oli 46 –80 euroa. Yleisimmin 
vastaajat kertoivat MLL:n kerhomaksun (puoli vuotta) olleen 66–70 euroa. Osa vastaajista myös mainitsi saaneensa 
jäsenalennusta. Myös joitain selvästi suurempia kerhomaksuja mainittiin (esim. 400 euroa/kerhokausi), jolloin 
kyseessä voivat olla iltapäiväkerhomaksut. 

 
MLL:n kerhotoiminnan yksi laatutavoite on, että 
kaikilla lapsilla ja perheillä on mahdollisuus 
osallistua kerhotoimintaan. Vastaajista (n 255) 77 
prosenttia piti kerhomaksua sopivana (kuva 23). 
 
Kerhomaksu oli liian kallis 14,5 prosentin (n 37) 
mielestä. Heiltä kysyttiin myös, minkä kokoinen 
yhden kerhokauden maksun (e/puoli vuotta) tulisi 
olla. Vastauksissa oli hajontaa, mutta reilu 
kolmasosa kysymykseen vastanneista ehdotti, että 
kerhomaksun tulisi olla 50 euroa.  
 

Kuva 23. Kerhomaksun sopivuus. 

 

 

8.7 Vanhempien näkemyksiä MLL:n kerhotoiminnan laadusta 

 
Miksi valitsit MLL:n kerhon? 
Vanhempien kyselyn mukaan yleinen peruste valita MLL:n kerho oli kerhon 
läheinen tai muuten sopiva sijainti. Myös aiemmat hyvät kokemukset, tuttuus 
ja tuttavien suosittelut vaikuttivat kerhon valintaan. Monella paikkakunnalla 
MLL on myös ainoa tai lähes ainoa kerhotoiminnan järjestäjä. Valintaan 
vaikuttivat myös mielikuva MLL:sta luotettavana ja turvallisena, 
hyvämaineisena toimijana. Myös kerhotoiminnan laatu ja mahdollisuus 
harrastaa ilman kilpailua mainittiin. Kerhotoiminnan myös koettiin tarjoavan 
lapsille tekemistä, mahdollisuuden tavata kavereita sekä toimia ryhmän 
jäsenenä.  
 
Edullinen tai sopiva hinta tai hyvänä koettu hinta-laatusuhde nousivat esiin 
vanhempien vastauksissa. Yksi kerhon valintakriteeri on myös sopiva 
ajankohta. Myös hyväksi tiedetty ohjaaja sekä kiinnostava kerhon teema 
voivat vaikuttaa kerhon valintaan. Myös sen, että vastaaja oli MLL:n 
toiminnassa itse mukana tai liiton jäsen, kerrottiin joissain vastauksissa 
vaikuttaneen kerhon valintaan. 
 
Vanhempien vastauksia: 

 
”Hyvämaineinen järjestäjä. Ei kallis. Toimii lähellä.” 

 
”Pienellä paikkakunnalla vaihtoehdot on vähäiset. MLL oli tullut tutuksi vauvajumpasta ja -kahvilasta lähtien.” 
 
”Oli helppo ottaa osaa toimintaa, koska se tapahtui lähellä kotia.” 
 
”Luotettava toimija ja kerhotila lähellä kotia. Myös kerhon ajankohta oli perheen aikatauluihin sopiva ja hinta 
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kohdallaan.” 
 
”Lähellä, muut vanhemmat kehuivat, laadukasta toimintaa.” 
 
”Edullisuus, paikallisuus, matalan kynnyksen toimintaa, jolla hyvä aloittaa lapsen harrastusura.” 
 
”Luotettava järjestäjä, jonka ajatusmallissa etusijalla lapset. Kerhotoiminta lähellä kotia, jolloin kerhoon 
helppo mennä. Kerhokaverit samalta alueelta.” 
 
”Lapsen ehdoilla toimintaa, hyvät vetäjät.” 
 
”Lapsen kaveri on samassa ryhmässä, lapsi itse pyysi pääsyä muskariin.” 
 
”Asuinalueella ei ole muita muskarinjärjestäjiä.” 

 

 

MLL:n kerhotoiminta on yhtä laadukasta kuin vastaava harrastustoiminta muualla  
Vastaajista yli puolet eli 53,2 prosenttia arvioi, että MLL:n kerhotoiminta on yhtä laadukasta kuin vastaava 
harrastustoiminta muualla. Yleisin vanhempien mainitsema yksittäinen perustelu tälle oli kerhonohjaajan osaaminen 
ja taidot. Vastaajista 44,1 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. Vastauksen valintaan voi vaikuttaa se, että 
muista toimijoista ei ole kokemuksia. 
 
 
Suosittelisitko MLL:n kerhotoimintaa muille? 
 
Vanhemmista (n 254) valtaosa (96,1 %) prosenttia suosittelisi MLL:n kerhotoimintaa muille. Vastanneet vanhemmat 
suosittelisivat MLL:n kerhotoimintaa muun muassa omien myönteisten kokemusten perusteella: lapsi on viihtynyt 
kerhossa ja vanhemmat ovat olleet itse tyytyväisiä kerhoon. Toiminta on koettu mukavana, hauskana tai laadukkaana.  
 
Jotkut vastanneista suosittelisivat kerhoa myös ohjaajan, kerhon toimivuuden tai sopivan hinnan perusteella. Myös 
kerhon tarjoama paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle mainittiin. Muutamassa vastauksessa mainittiin 
suositusperusteeksi myös, että MLL:n kerhoon on helppo tulla ja kerho tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta. 
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9. Kerhotoiminnan vaikutukset  
 
Kyselyn yhtenä tärkeänä tavoitteena oli selvittää, miten kerho ja kerhoon osallistuminen on vaikuttanut kerhoon 
osallistuvaan lapseen. Vanhempien kyselyn mukaan suurin yksittäinen vaikutus on ollut se, että kerhotoiminta on 
tuottanut lapselle iloa (91,8 %) (kuva 24). Toiseksi yleisimpänä vaikutuksena lapseen vanhemmat arvioivat, että lapsi 
on saanut kerhossa onnistumisen kokemuksia (76,1 %). Kolmanneksi eniten vanhemmat kokivat kerhon vaikuttavan 
siten, että lapsi on saanut kerhossa myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta (66,7 %). Lähes yhtä moni 
vastaajista koki myös, että lapsi on saanut kerhossa harrastaa ilman kilpailua ja suorittamisen pakkoa (62,8 %).  
 
Kerhotoiminnan vaikutus lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja myönteisen minäkuvan kehittymiselle näkyy 
myös muun muassa siinä, että enemmistö vanhemmista arvioi, että lapsi on oppinut kerhossa toimimaan ryhmän 
jäsenenä ja ottamaan toiset huomioon (58 %) ja että hänen sosiaaliset taitonsa ovat kehittyneet (57,7 %). Saman 
verran vastaajista koki myös, että kerhokerta on tuonut rytmitystä koko perheen viikkoon.  
 
Vajaa 40 prosenttia vanhemmista koki, että yhteinen harrastus on luonut yhteenkuuluvuutta vanhemman ja lapsen 
välille, ja kerhosta on myös saanut ideoita ja tekemistä kotiin. Vajaa puolet (45,9 %) vastanneista vanhemmista arvioi, 
että lapsi on saanut uusia kavereita kerhossa. Lähes neljäsosa koki, että lapsi on saanut kerhotoiminnan kautta 
tutustua omaan lähiympäristöönsä. 
 

 
Kuva 24. Kerhotoiminnan vaikutukset lapsiin vanhempien vastausten mukaan. 
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10. Vanhempien toiveita kerhotoiminnan kehittämiselle 
 

10.1 Kehittämisehdotukset 

Kerhotoiminnan kehittämistä koskevaan kysymykseen vastasi 98 vanhempaa. Kehittämisehdotukset sisälsivät erilaisia 
aiheita. Vajaa kymmenkunta kehittämisehdotusta koski tiloja, kuten niiden toimivuutta. Vanhempien mielipiteiden 
huomiointi ja heiltä palautteen kysyminen sekä lasten kuuntelu ja heidän toiveidensa huomioiminen saivat myös 
mainintoja. Joissain vastauksissa toiminnan suunnitelmallisuuteen sekä ryhmän hallinnan- ja ohjaustaitoihin toivottiin 
myös kiinnitettävän huomiota.  
 
Muutama vastaaja toivoi tiedotuksen kehittämistä. Kehittämisehdotuksissa nousi esiin myös toive pidemmästä 
kerhokerrasta. Muutamassa vastauksessa toivottiin pidempää lukukautta ja kerhotarjonnan lisäämistä (useampi 
kerhokerta viikossa tai useampia ryhmiä). Retkiä, teemapäiviä, ulkoilua sekä selkeitä isojen ja pienten lasten ryhmiä 
toivottiin kutakin parissa vastauksessa. Kerhon ajoituksen huomioiminen osallistujien ikään nähden mainittiin myös 
pari kertaa. Erityisesti muskariin liittyvissä kehittämisehdotuksissa mainittiin esimerkiksi mahdollisuus tutustua 
enemmän erilaisiin soittimiin. Osa vastaajista kertoi, ettei kehittämisideoita ole ja toiminta on hyvää sellaisenaan. 
 
Vanhempien vastauksista kerhon toiminnan kehittämiseksi: 
 

”Toimivammat tilat olisi tarpeen.” 
 

”Mahdollisesti palautekyselyn avulla ja lasten sekä vanhempien toiveita kuuntelemalla.” 
 

”Parempi tiedotus toiminnasta, mitä milloinkin tapahtuu.” 
 

”Kevätkausi saisi kestää pidempään.” 
 

”Kerhon pituus yli 4-vuotiailla saisi olla 45–60 min. Puolessa tunnissa ei ehdi juuri mitään.” 

 

10.2 Kerhotoiveet 

Vanhemmilta kysyttiin, millaisia kerhoja haluaisitte lapsille ja nuorille järjestettävän. Vastanneet vanhemmat (n 97) 
toivoivat useimmin seuraavia kerhoja: 

 liikuntakerhoja, 

 kädentaito- tai askartelukerhoja, 

 tanssikerhoja, 

 taidekerhoja,  

 musiikkikerhoja,  

 erilaisia lasten ja vanhempien kerhoja (aiheina esim. liikunta, kädentaidot) sekä 

 kokkikerhoja. 
 
Muutamia mainintoja saivat luontokerhot, kesäkerhot sekä isompien lasten ja nuorten kerhot aiheena esimerkiksi 
tietotekniikka, netti. Uimaopetus ja iltapäiväkerhot 9–11-vuotiaille mainittiin myös. Erityisesti pojille suunnatuiksi 
kerhoiksi toivottiin seikkailukerhoa, pienoismalli-/tekniikka-kerhoa, vauhdikasta liikuntaa, ja tanssia. 
 
Lasten toiveiden kuuntelu kerhojen järjestämisessä mainittiin parissa vastauksessa. Joissain vastauksissa todettiin 
tarjonnan olevan hyvää nykyisellään. Lainauksia vanhempien vastauksista: 
 

”Liikuntaa, taidetta, musiikkia – alle kouluikäisille tarkoitettuina hyvin vapaamuotoisina kerhoina.” 
 
”Kädentaidon kerhoja enemmän, monipuolisesti.” 
 
”Tanssikerho 5–6-vuotiaille, että pääsisi tutustumaan tanssin saloihin ilman hurjia lukukausimaksuja tai 
suoritus- ja etenemispaineita.” 
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”Juuri tällaisia, joissa leikitään, lauletaan ja askarrellaan samanikäisten kanssa. Siinä tulee harrastettua 
monipuolisesti kaikenlaista.” 

 
 
Muu palaute 
Muu palaute (n 76) sisälsi enimmäkseen kiitosta kerhojen järjestäjille ja ohjaajille. Aina osallistujien kokemukset eivät 
olleet positiivisia esimerkiksi kerhossa vallinneen levottoman tunnelman vuoksi. Enin osa palautteesta oli kuitenkin 
myönteistä. 
 

”Kiitos ihanista kerhoista!” 
 

”MLL tekee hyvää työtä ja samoin vapaaehtoiset. Hienoa, että vapaaehtoisuutta vielä löytyy.” 
 
”Kiitos MLL! Turvallinen ja ihana kerho on tuonut paljon iloa meidän arkeemme!” 
 
”Paikallisen MLL:n toiminta on ollut todella monipuolista ja hyvää. Ainut toimija, joka järjestää edes jotakin alle 
kouluikäisille lapsille.” 
 
”Toivoisin, että kerhotoimintaan löytyisi lisää rahoitusta, jotta ei aina tarvitsisi miettiä jatkuuko kerho.” 
 
”Olen todella ylpeä siitä, että meillä on Suomessa MLL:n kaltainen järjestö. MLL:n paikallisyhdistyksissä tehdään 
todella merkittävää ruohonjuuritason sosiaalityötä tarjoamalla perheille matalan kynnyksen mahdollisuuksia 
yhteistoimintaan. Toivoisin että resursseja olisi vielä enemmän sellaisten perheiden mukaan saamiseen, jotka 
eivät luonnostaan ole niitä sosiaalisimpia. MLL:n toimintaan osallistuminen on tuonut minulle uusia ystäviä ja 
parantanut mielenterveyttä lapsiperheen arjessa : ) ” 
 
”Ohjaajille suuret kiitokset hyvästä työstä ja tiedonkulusta vanhempien ja kerhon välillä.” 
 
”Ruusuja ohjaajille, ovat aidosti mukana. Sen näkee.” 
 
”Kiitos, että pääkaupunkiseudulla on MLL:n kerhotarjontaa runsaasti ainakin pienille. Isommille voisi olla 
enemmänkin. Jopa teineillekin jotain, tietysti on aika vaikeaa saada vetäjiä.” 
 
”Kiitos muskarista, se on viikon kohokohta!” 
 
”Uhmaikäisen lapsen kanssa on usein taistoa kerhoon lähdöstä (=vastustaa ajoittain lähes kaikkea), mutta 
lähes aina hän on kerhossa aivan innoissaan ja on iloinen yhteisistä jumppatuokioistamme.” 
 
”On hienoa, että MLL-toimintaa on lähellä, ja tuntuu hyvältä tukea lasten asiaa hienojen kokemusten lisäksi.” 
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11. Perhekahvilaan osallistuneiden vastaukset 

 
MLL:n paikallisyhdistysten järjestämät perhekahvilat ovat perheiden avoimia kohtaamispaikkoja, joissa lapset ja 
vanhemmat voivat tavata toisiaan. Perhekahvilassa tärkeää on vertaisryhmä. Perhekahvila tarjoaa paitsi tilan lasten 
leikeille ja ohjatulle toiminnalle myös vanhempien keskinäiselle vertaistuelle. Perhekahvilatoiminta on luonteeltaan 
siten hieman erilaista kuin harrastuskerhotoiminta. Tässä luvussa raportoidaan MLL:n perhekahvilaan tai 
perhekerhoon osallistuneiden vanhempien arviot (n 58).  
 

11.1 Kyselyyn vastanneiden taustatietoja 

MLL:n perhekahvilat kokoontuvat erilaisissa kerhotiloissa, neuvoloissa, päiväkodeissa tai leikkipuistoissa. 
Perhekahvilat ovat avoinna yleensä aamupäivisin, 1–2 kertaa viikossa, pari tuntia kerrallaan. Myös kyselyyn 
vastanneista vanhemmista enemmistö (82,8 %) kertoi kerhon

1
 kokoontuneen kerran viikossa ja olleen kestoltaan 

useimmiten kaksi tuntia (43,1 %).  
 
Vastanneista vanhemmista 94,8 prosenttia oli äitejä ja isiä 5,2 prosenttia. Osallistuneissa lapsissa oli eniten 2-vuotiaita 
(22,4 %), sitten 3-vuotiaita (20,7 %), 1-vuotiaita (19 %), 4-vuotiaita (17,2 %) sekä alle 1-vuotiaita (12,1 %). Vastaajien 
kerhoihin osallistuneista lapsista 43 prosenttia oli poikia ja 57 prosenttia tyttöjä.  
 
Eniten vastaajia oli Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta, kummastakin noin viidesosa. Alla olevassa kuvassa 25 näkyy 
vastausten jakautuminen alueellisesti. 

 
Kuva 25. Vastaukset asuinalueittain. 

11.2 Vanhempien ja lasten tyytyväisyys toimintaan 

Enemmistö vanhemmista kertoo lapsen viihtyneen kerhossa hyvin ja siihen osallistumisen tuottaneen iloa lapselle. 
Suuri osa vanhemmista kertoo myös lapsen osallistuneen mielellään kerhoon. Vajaa puolet on täysin sitä mieltä, että 
toiminta on vastannut odotuksia. Hieman yli puolet vanhemmista puolestaan vastasi lapsen kertovan myönteisesti 

                                                 
1
 Luvun tulosten raportoinnissa käytetään jatkossa kerho-sanaa, kuten kyselyn kysymyksissäkin on käytetty.  
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kerhon asioista. Noin neljäsosas vastasi en osaa sanoa, mikä voi johtua osallistuneiden lasten nuoresta iästä. Yli 70 
prosenttia vanhemmista arvioi lapsella olleen turvallinen olo kerhossa (kuva 26). 
 

 
Kuva 26. Lasten viihtyminen kerhossa vanhempien kyselyn mukaan. 
 

11.3 Vanhempien kokemukset kerhotilasta, ryhmäkoosta, kerhomaksusta ja kerhonohjaajan toiminnasta 

Kerhoryhmän kokoa piti täysin tai osittain sopivana enemmistö vastanneista. Kerhotilan toimintaan sopivuus jakoi 
jonkin verran enemmän vastauksia, ks. taulukko alla. Noin kolme neljästä vastanneesta oli tilan sopivuudesta ainakin 
osittain samaa mieltä. 
 

 Täysin samaa 
mieltä 

Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa sanoa / 
en tiedä 

Kerhoryhmän koko 
oli sopiva 

46,6 % 43,1 % 8,6 % 0 % 1,7 % 

Kerhotila oli 
toimintaan sopiva 

39,7 % 37,9 % 17,2 % 5,2 % 0 % 

Taulukko 3. Vanhempien arviot kerhoryhmän koosta ja kerhotilasta. 
 
Koska näissä vastauksissa vastaajien kerhokokemukset koskivat lähinnä perhekahvilaa, kertoi suurin osa (73,2 %) 
kerhomaksua koskevassa vastauksessa kerhon olleen maksuton. 23,2 prosenttia kertoi maksun olleen sopiva, mikä 
saattaa perhekahvilan kohdalla tarkoittaa 1–2 euron kahvimaksua, josta osa vastaajista mainitsi.  
 
Kerhonohjaajan koki innostuneena ja tehtävään sopivana reilu puolet vastaajista (53,5 %), osittain tätä mieltä oli 27,6 
prosenttia (kuva 27). Perhekahviloihin tai perhekerhoihin osallistuneet vastaajat (n 39) kertoivat arvostavansa 
ohjaajassa muun muassa seuraavia ominaisuuksia ja taitoja: 

 ryhmän hallintaan ja lasten ohjaamiseen liittyvä osaaminen (esim. kuuntelu- ja ohjaustaidot, keksii mukavaa ja 
ikätasolle sopivaa tekemistä) 

 osaa ottaa kaikki huomioon 

 innostunut ja innostava 

 iloinen ja positiivinen 

 ulospäin suuntautunut ja omaa hyvät sosiaaliset taidot 

 jämäkkä, ystävällinen. 
 
Lainaus eräästä vanhemman vastauksesta:  
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”Innostunut ja aktiivinen, ymmärtää milloin tarvitaan toimintaa ja milloin on aika pelkälle 
keskustelulle.” 

 

 
Kuva 27. Kyselyyn vastanneiden vanhempien kokemus ohjaajasta. 
 

11.4 MLL:n arvojen ja tavoitteiden näkyminen toiminnassa 

Tavoitteena on, että MLL:n kerhon (myös perhekahvilan) toiminnassa näkyvät MLL:n arvot ja toimintaperiaatteet. 
Seuraava kuva 28 havainnollistaa vanhempien arviot. Eniten vanhemmat olivat samaa mieltä siitä, että kerhossa on 
tilaisuus leikkiä, kaikki lapset ovat tervetulleita kerhoon, ilmapiiri on turvallinen ja kannustava, ja että lapset ovat 
kerhossa aktiivisia osallistujia ja heitä kuunnellaan. 

 
Kuva 28. Vanhempien mielipiteet. 
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11.5 Lasten ja vanhempien osallistuminen toiminnan suunnitteluun 

Vanhemmista yli 80 prosenttia on kokenut voivansa vaikuttaa ainakin jonkin verran kerhon toiminnan suunnitteluun ja 
sisältöön (kuva 29). Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun puolestaan jakaa jonkin verran enemmän 
mielipiteitä. Noin kolmasosa on ainakin osittain sitä mieltä, että lapsi on voinut vaikuttaa kerhon toiminnan sisältöön.  
 

 
Kuva 29. Vanhempien kokemukset, ovatko lapset ja vanhemmat voineet vaikuttaa kerhon toiminnan sisällön 
suunnitteluun. 
 
Tiedotukseen kerhotoiminnan aikana ja sitä ennen vanhemmat vaikuttavat olevan ainakin osittain tyytyväisiä, ks. 
taulukko 4. 

 Täysin samaa 
mieltä 

Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa sanoa / 
en tiedä 

Kerhon toiminnan 
sisällöstä ja toiminta-
periaatteista sai hyvin 
tietoa 

21,1 % 57,9 % 17,5 % 1,8 % 1,8 % 

Kerhotoiminnan 
ennakkomarkkinointi/-
tiedotus toimi hyvin 

29,3 % 41,4 % 22,4 % 0 % 6,9 % 

Tiedottaminen 
kerhotoiminnan aikana 
toimi hyvin 

50,9 % 33,3 % 12,3 % 1,8 % 1,8 % 

Taulukko 4. Vanhempien arviot tiedotuksesta. 
 
Vanhemmista 40 prosenttia kertoi, että palautetta kerätään vanhemmilta ja 19 prosenttia kertoi sitä kerättävän 
lapsilta. 
 
 

11.6 Kerhotoiminnan vaikutukset 

Vanhempien vastausten mukaan suurimmat yksittäiset vaikutukset (kuva 30) toimintaan osallistumisesta ovat 
seuraavat: kerhotoiminta on tuottanut lapselle iloa (79 %), lapsi on saanut uusia kavereita (75,4 %), kerhotoiminta on 
edistänyt lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä (71,9 %), ja lapsi on saanut myönteisiä kokemuksia ryhmässä 
toimimisesta (63,2 %). Kerhokerta myös rytmittää koko perheen viikkoa (61,4 %).  
Seitsemän prosenttia vastaajista ilmoitti jonkin muun vaikutuksen (esim. vertaistuen merkitys vanhemmalle).  
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Kuva 30. Kerhotoiminnan vaikutukset lapsiin vanhempien vastausten mukaan. 

 

11.7 Vanhempien näkemykset kerhotoiminnan laadusta sekä kehittämisehdotukset 

Vastaajista 36,8 prosenttia arvioi, että MLL:n kerhotoiminta on yhtä laadukasta kuin vastaava harrastustoiminta 
muualla, ja 5,3 prosenttia oli tästä eri mieltä. Enemmistö eli 57,9 prosenttia, ei osannut vastata kysymykseen, mikä 
saattaa johtua siitä, ettei perhekahvilaa vastaavaa muuta toimintaa ole paikkakunnalla. Kun vastaajilta kysyttiin, miksi 
he olivat valinneet MLL:n kerhon, valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että MLL on ainoa tai lähes ainoa toimija 
paikkakunnalla. Lisäksi vertaistoiminnan merkitys näkyi vastauksissa: perhekahvila tai -kerho tarjoaa paikan sekä 
lasten että aikuisten tapaamiselle ja tutustumiselle. Muuten valintaperustelut muistuttivat harrastuskerhoja 
arvioineiden vanhempien vastauksia: esiin nousi läheinen tai sopiva sijainti, sopiva aukioloaika, maksuttomuus, 
järjestäjän hyvä maine. Kerho myös rytmittää päivää/viikkoa.  
Vanhempien ajatuksia MLL:n toiminnasta: 
 

”Kerhossa tapaa muita aikuisia ja lapsia, se tuo iloa ja piristystä arkeen itselleni sekä lapsilleni (1v ja 3v). 
Kerhoon on helppo mennä, saa jakaa arkisia asioita muiden kanssa. Olemme saaneet uusia ystäviä ja hurjasti 
voimia arkeen.” 
 
”Siellä oli jo entuudestaan puolituttuja kävijöitä, joihin halusimme tutustua. Olimme muuttaneet vasta 
kyseiselle alueelle.” 

 
MLL:n kerhotoimintaa suosittelisi muille 90 prosenttia vastaajista, ja 10 prosenttia vastasi, ettei osannut sanoa. Ne, 
jotka suosittelisivat toimintaa, perustelivat sitä muun muassa omilla myönteisillä kokemuksilla, on mukava tavata 
muita vanhempia ja lapsia, voi saada uusia ystäviä ja on mukavaa tekemistä. 
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Kehittämisehdotuksia koskevaan kysymykseen oli vastannut 28 vanhempaa. Muutamissa kehittämistoiveissa 
mainittiin tilojen toimivuus, tiedotuksen kehittäminen ja aktiivisempi ohjausote. Vastaajilta kysyttiin myös millaisia 
kerhoja he haluaisivat lapsille ja nuorille. Vastauksissa (n 29) mainittiin muun muassa liikuntakerhot, askartelu- ja 
kädentaitojen kerhot, musiikkikerhot, luontokerhot, kokkikerhot, tanssi-, taide-, temppukerhot ja alakoululaisten 
kerhotoiminta. Parissa vastauksessa toivottiin myös ”monitoimikerhoja”: 
 

”Kerhoja, joissa on erilaisia aktiviteetteja (piirtäminen, askartelu, leikki, retkeily, ulkopelit jne) ilman 
suorittamista.” 
 
”Monipuolisesti kaikenlaista toimintaa alle kouluikäisille, sekä yksin (isommat lapset) että yhdessä oman 
vanhemman kanssa. Sisältö voisi olla vaihdellen taide-musiikki-liikuntapainotteista.” 

 
Muu palaute (n 18) sisälsi järjestäjille lähinnä kiitosta. Yhdessä vastauksessa perhekahvilaa kuvailtiin näin: 

 
”Perhekahvilat ovat vanhemmille vähintään yhtä tärkeitä kuin lapsille. Perhekahvila on ihana viikon kohokohta 
kotiäidille tai -isälle. Vapaamuotoinen jutustelu muiden aikuisten kanssa on parasta. Olisi mahtavaa, jos 
lapsista tulisi elinikäisiä ystävyksiä. Ennestään tutut lapset helpottavat eskariin ja kouluun menoa. MLL 
perhekahvilat ovat erityisen tärkeitä niille, jotka ovat muuttaneet uudelle paikkakunnalle jostain muualta ja 
vanhoja ystäviä ei ole lähettyvillä. Perhekerhoissa tutustuu helposti uusiin ystäviin, jotka ovat samassa 
elämänvaiheessa.” 
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TIIVISTELMÄ 

 
Lasten kokemukset 
Kyselyn perusteella lapset olivat MLL:n kerhoihin pääasiassa tyytyväisiä. Kyselyyn vastanneista lapsista 89 prosenttia 
oli sitä mieltä, kerhossa on useimmiten kivaa. Vastanneista lapsista lähes kaikki kertoivat menevänsä mielellään 
kerhoon. Enemmistö lapsista kertoi myös kerhonohjaajan kuuntelevan silloin, kun hänellä on asiaa. Melkein kaikki 
lapset pitivät kerhotilaa mukavana.  
 
Kyselyn mukaan lapsille tärkeintä oli liikkumiseen, leikkimiseen ja askarteluun liittyvä ohjelma, ja lapset olivat 
tyytyväisiä siihen, että heillä oli kerhossa kavereita. Valtaosa (92 %) lapsista koki oppineensa uusia asioita kerhossa, 
kuten uusia liikunnallisia taitoja, uusia kädentaitoja, uusia musikaalisia taitoja ja uusia leikkejä.  
 
Vanhempien arviot 
Myös vanhemmat olivat tyytyväisiä kerhotoimintaan. Enemmistö vastanneista vanhemmista arvioi lapsen viihtyneen 
hyvin kerhossa. Suurin osa vastaajista kertoo myös, että lapsella on ollut turvallinen olo kerhossa ja tämä kertoo 
kerhon asioista myönteisesti. Harrastuskerhotoiminta oli myös usein vastannut perheen odotuksia. Vanhemmista 92 
prosenttia kertoi, että kerhoon osallistuminen on tuottanut lapselle iloa. Vastanneista vanhemmista kolme neljästä 
kertoi myös, että lapsi on saanut kerhossa onnistumisen kokemuksia. Vanhemmista 58 prosenttia kertoi, että lapsi on 
oppinut kerhossa toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottamaan toiset huomioon. Lähes 67 prosenttia vanhemmista kertoi, 
että lapsi on saanut myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta. Liki 58 prosenttia oli sitä mieltä, että 
kerhotoiminta on kehittänyt lapsen sosiaalisten taitoja. Vajaa puolet kertoi lapsen saaneen uusia kavereita. 
 
Lisäksi useimmat vastanneista vanhemmista arvioivat, että kaikki lapset ovat tervetulleita kerhoon ja kerhossa on 
turvallinen, avoin tasavertainen ja kannustava ilmapiiri. Vanhemmista 78 prosenttia arvioi myös, että lapset ovat 
kerhossa aktiivisia osallistujia ja heitä kuunnellaan. Lähes yhtä moni koki myös, että lapset voivat harrastaa MLL:n 
kerhossa ilman kilpailua tai suorittamisen paineita. Vanhemmista 60,9 prosentin mielestä kerhossa jokainen lapsi 
huomioidaan henkilökohtaisesti.  
 
Vanhemmille yleinen peruste valita MLL:n kerho oli ollut kerhon läheinen tai muuten sopiva sijainti. Myös aiemmat 
hyvät kokemukset ja myönteinen mielikuva MLL:sta vaikuttivat kerhon valintaan. Monella paikkakunnalla MLL on 
myös ainoa tai lähes ainoa kerhotoiminnan järjestäjä. Vastanneista vanhemmista lähes kaikki, 96 prosenttia, 
suosittelisivat MLL:n harrastuskerhotoimintaa myös muille. Myös perhekahvilaan tai -kerhoon osallistuneista 90 
prosenttia suosittelisi toimintaa.  
 
Perhekahvilatoiminnassa tärkeää on lasten toiminnan lisäksi vanhempien vertaisryhmä. Myös perhekahvilaan tai 
perhekerhoon osallistuneiden vastauksissa, jotka koskivat toiminnan vaikutuksia, nousivat yleisimmin esiin lapsen ilo, 
lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen, uudet kaverit sekä myönteiset kokemukset ryhmässä toimimisesta. Kerho- 
tai perhekahvilakerta myös rytmittää perheen viikkoa. 
 
Vanhempien kyselyn mukaan kehitettävää löytyy esimerkiksi koskien kerhotoiminnan tiedottamista ja palautteen, 
ideoiden ja toiveiden keräämistä perheiltä. Jotkut vastanneet vanhemmat toivoivat toimivampaa kerhotilaa.  
 
Toivotuimpien kerhojen listalla ovat erilaiset liikuntakerhot (ml. tanssi), musiikkikerhot, askartelu-, kädentaito- tai 
taidekerhot, kokkikerhot, luontokerhot sekä eriaiheiset lasten ja vanhempien yhteiset kerhot.  
 
Suurin osa vanhemmista kertoi kerhotoiminnan tuottaneen lapselle iloa. Kerhoon osallistuminen tarjoaa lapsille 
mahdollisuuden toimia turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä heitä kiinnostavien asioiden parissa. Kerhoissa on 
mahdollisuus oppia uutta leikinomaisesti, ilman kilpailu- ja suorituspaineita. Osaan MLL:n kerhoista lapsi ja vanhempi 
voivat osallistua yhdessä. Yhteisissä kerhoryhmissä lasten ja vanhempien aktiivinen yhteinen aika lisääntyy ja 
vuorovaikutus vahvistuu. 
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LIITTEET 
 

Liite 1 Sähköpostisaate kerhovastaavalle / puheenjohtajalle 
 
 

Hyvä MLL:n paikallisyhdistyksen kerhovastaava tai puheenjohtaja! 
 

Eri puolilla Suomea toimii noin 1000 Mannerheimin Lastensuojeluliiton kerhoa. Tavoitteenamme on kehittää 
valtakunnallisesti MLL:n kerhotoimintaa säännöllisten arviointikyselyiden avulla. MLL:n keskusjärjestö on laatinut 
kolme (3) erilaista nettikyselyä, joiden avulla haluamme selvittää, miten lapset, vanhemmat sekä kerhojen ohjaajat 
arvioivat MLL:n kerhotoimintaa ja sen vaikutuksia lasten / perheiden hyvinvointiin.  
 
MLL:n toiminnassa tärkeää on lasten kuuleminen ja mielipiteen kysyminen heitä itseään koskevissa asioissa. 
Pyydämmekin nyt palautetta kerhoista lapsilta itseltään. Vanhempia pyydetään täyttämään kysely lapsen kanssa 
yhdessä. 
 
Seuraavat kyselyt löytyvät internetistä osoitteesta: www.mll.fi/kerhokysely 
 

 Lasten palautekysely  

 Vanhemmille suunnattu arviointikysely 

 Kerhonohjaajien kysely  
 
Kerhonohjaajien kysely on tarkoitettu sekä vapaaehtoisille että palkatuille MLL:n kerhonohjaajille. Kyselyn avulla 
koottuja tietoja käytetään MLL:n kerhotoiminnan ja kerhonohjaajakoulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. 
 
Kaikkien kyselyiden vastausaika on 12.4.-4.5.2012. 
 
Kyselyihin vastataan nimettömästi. Arvomme myös MLL:n tuotteita yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kyselyyn ja 
arvontaan vastanneiden tiedot käsitellään erikseen eli kyselyyn vastanneiden henkilöllisyys ei paljastu. 
 
Sinulta kerhovastaava / puheenjohtaja pyydämme, että välität tämän viestin liitteineen yhdistyksenne kerhon tai 
kerhojen ohjaajille. Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni lapsi, vanhempi ja kerhonohjaaja vastaavat 
kyselyihin.  
 
Toivomme, että yhteistyössä kerhonohjaajan kanssa jaatte kerhossa tai sähköpostitse vanhemmille liitteenä olevat 
tiedot vanhempien ja lasten palautekyselyistä. Kyselyihin voivat vastata sekä lasten kerhoihin, että lasten ja 
vanhempien yhteisiin kerhoihin osallistuvat. 

Kyselyn tulokset ovat syksyllä käytettävissä Yhdistysnetissä. MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit saavat kyselyiden 
tuloksista tärkeää taustatietoa kerrottaessa kerhotoiminnan vaikutuksista ja merkityksestä toimintaa avustaville 
tahoille ja muille oman alueen toimijoille. Voitte käyttää kyselyn tuloksia myös kunnallisvaalivaikuttamisessa syksyllä 
2012.  

Jos haluatte, että monistamme ja postitamme teille vanhempien saatekirjeitä, ilmoitathan siitä pian: 
mia.viljanen@mll.fi / p. 075 324 5608 
 
Myös paikallisyhdistyksen omille nettisivuille on hyvä laittaa kerhotoiminnan kyselyiden linkki. Yhdistysten 
nettivastaavia tiedotetaan myös tästä. 
 
Kiitos yhteistyöstä! 
 
Liite: Kirje MLL:n kerhoon osallistuvan lapsen vanhemmalle 
(liitteen teksti myös sähköpostin lopussa) 

http://www.mll.fi/kerhokysely
mailto:mia.viljanen@mll.fi
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Lisätietoja MLL:n keskusjärjestössä antaa:  
lapsi- ja perhetoiminnan suunnittelija Mia Viljanen, p. 075 3245 608, mia.viljanen(at)mll.fi 
lapsi- ja perhetoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, p. 075 3245 597, tarja.satuli-kukkonen (at)mll.fi 
 
Mikäli yhdistyksessänne ei tällä hetkellä toimi kerhoja, kysely ei tällöin koske yhdistystänne. 
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Liite 2 Sähköpostisaate vanhemmalle 

 
KYSELYT MLL:N KERHOSSA OLEVILLE LAPSILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 
 
 
HYVÄT VANHEMMAT 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnassa tärkeää on lasten kuuleminen ja mielipiteen kysyminen heitä itseään 
koskevissa asioissa. Pyydämmekin nyt palautetta MLL:n kerhoista lapsilta itseltään. Nettikyselylomake on suunniteltu 
noin 4-10-vuotiaille lapsille. Vanhempia pyydetään täyttämään kysely lapsen kanssa yhdessä. Toivomme vanhempien 
vastaavan myös omaan arviointikyselyyn.  
 
Lasten ja vanhempien kyselyihin voi vastata internetissä osoitteessa: www.mll.fi/kerhokysely 
 
Kyselyihin voivat vastata sekä lasten kerhoihin, että lasten ja vanhempien yhteisiin kerhoihin osallistuvat. 
 
Vastausaikaa on 12.4.-4.5.2012. 
 
Yhteen kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. 
Kyselyihin vastataan nimettömästi. Arvomme myös MLL:n tuotteita yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kyselyyn ja 
arvontaan vastanneiden tiedot käsitellään erikseen eli kyselyyn vastanneiden henkilöllisyys ei paljastu. 
 
Kiitos vastauksistanne!  
 
Lisätietoja MLL:n keskusjärjestössä antaa:  
lapsi- ja perhetoiminnan suunnittelija Mia Viljanen, p. 075 3245 608, mia.viljanen(at)mll.fi 
lapsi- ja perhetoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, p. 075 3245 597, tarja.satuli-kukkonen (at)mll.fi 

http://www.mll.fi/kerhokysely
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Liite 3 Lasten kyselylomake 
 
Lasten kyselylomake julkaistiin webropol-kyselynä www.mll.fi -sivujen kautta sisältäen myös kuvia ja lasten loruja. 
Tähdellä merkityt kysymykset olivat pakollisia. 
 

 

 

Mitä mieltä lapsesi on MLL:n kerhosta? 
 
Tervetuloa vastaamaan lasten kyselyyn MLL:n kerhotoiminnasta! 
 
 
Ohjeita vanhemmalle 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolle on tärkeää kuulla lasten kokemuksia ja mielipiteitä MLL:n kerhotoiminnasta. 
Vastaa kyselyyn yhdessä lapsen kanssa. Lapselle vastaaminen on vapaaehtoista. Voit korostaa lapselle, että kaikki 
hänen vastauksensa ovat oikeita. Jos lapsi ei ymmärrä kysymystä, voit esittää sen hänelle omin sanoin. Kyselyn 
tuloksia käytetään MLL:n kerhotoiminnan kehittämiseen.  
 
Kysely on suunnattu 4-10-vuotiaille lapsille. Täytä taustatiedot, esitä sitten kysymykset lapselle yksi kerrallaan ja 
merkitse lomakkeeseen lapsen vastaus. Kyselyn täyttämiseen on hyvä valita kiireetön hetki rauhallisessa tilassa. 
Vastaaminen kyselyyn vie noin 10 minuuttia. 
 
Kyselyyn vastataan nimettömästi. 
 
Arvomme myös MLL:n tuotteita yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kyselyyn ja arvontaan vastanneiden tiedot 
käsitellään erikseen eli kyselyyn vastanneiden henkilöllisyys ei paljastu. 
 
Mukavia hetkiä lasten palautteen parissa! 

 
 
 

 

 

”Maalari maalasi taloa, sinistä ja punaista, 

illan tullen sanoi hän, 

nyt mä lähden tästä talosta pois. 

Puh pah pelistä pois!” 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mll.fi/
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Mitä mieltä lapsesi on MLL:n kerhosta? 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 
1) Lapsi osallistui MLL:n* 

o liikuntakerhoon 
o musiikkikerhoon/ musiikkileikkikouluun 
o taidekerhoon 
o luonto / ympäristökerhoon 
o lasten ja vanhempien yhteiseen kerhoon, mikä aihe: 
o pienten koululaisten iltapäiväkerhoon 
o joku muu kerho, mikä: 
 
 
2) Lapsen ikä:* 

o alle 4 vuotta 
o 4 vuotta 
o 5 vuotta 
o 6 vuotta 
o 7 vuotta 
o 8 vuotta 
o 9 vuotta 
o 10 vuotta 
o yli 10 vuotta 

 
3) Lapsi on* 
o tyttö 
o poika 

 
4) Lapsen asuinalue* 
o Etelä-Karjala 
o Etelä-Pohjanmaa 
o Etelä-Savo 
o Kainuu 
o Kanta-Häme 
o Keski-Pohjanmaa 
o Keski-Suomi 
o Kymenlaakso 
o Lappi 
o Pirkanmaa 
o Pohjanmaa 
o Pohjois-Karjala 
o Pohjois-Pohjanmaa 
o Pohjois-Savo 
o Päijät-Häme 
o Satakunta 
o Uusimaa 
o Varsinais-Suomi 
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Mitä mieltä lapsesi on MLL:n kerhosta? 
 

 

”Tänään on juuri oikea aika muurahaisen lentää kuuhun   

ja tehdä siellä semmoinen taika 

että namusia sataa suuhun” 

 
- Kirsi Kunnas, Tiitiäisen satupuu –  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) Millaista sinulla on kerhossa? Valitkaa vastaus klikkaamalla sopivaa hymiökuvaa. Valittu vastaus muuttuu 
värilliseksi. 

 
 Kerhossa on useimmiten kivaa.    

 Kerhossa on joskus kivaa.    

 Kerhossa ei ole ollut kivaa.     

 
 
 
6) Milloin kerhossa on mukavaa?  

 
 
 

 
 
 
7) Mitä haluaisit tehdä kerhossa? 

 
 
 

 
 
 
8) Milloin sinua harmittaa kerhossa? 
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Mitä mieltä lapsesi on MLL:n kerhosta? 
 
 
 

”Ulle dulle dof, 

kinkke laade kof, 

koffe laade, kinkke laade, 

ulle dulle dof.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitkaa vastaus klikkaamalla sopivaa hymiökuvaa 
 
 
9) Onko sinusta kiva mennä kerhoon? 
 Kyllä 
 Joskus 
 Ei 
 
 
10) Onko sinulla kavereita kerhossa? 
 Kyllä 
 Joskus 
 Ei 
 
 
11) Onko kerhossa yhteiset säännöt? 
 Kyllä. Millaisia sääntöjä kerhossa on:____________________________________________________________ 
 En tiedä 
 Ei 
 
 
12) Onko kerhotila sinusta mukava? 
 Kyllä. Miksi:________________________________________________________________________________ 
 Osittain. Miksi:______________________________________________________________________________ 
 Ei. Miksi ei:_________________________________________________________________________________ 
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Mitä mieltä lapsesi on MLL:n kerhosta? 
 

 

 

 

”Mistä on pienet tytöt tehty? 

Mistä on pienet tytöt tehty? 

Sokerista, kukkasista, 

inkivääristä, kanelista. 

Niistä on pienet tytöt tehty.” 

 
-Hanhiemon iloinen lipas, riimitellyt Kirsi Kunnas- 

 
 
 
 
 
 
 
Valitkaa vastaus klikkaamalla sopivaa hymiökuvaa 
 
 
13) Kuunteleeko kerhonohjaaja sinua, kun sinulla on asiaa? 
 Kyllä kuuntelee 
 Kuuntelee joskus 
 Ei kuuntele 
 
 
14) Auttaako kerhonohjaaja, jos tarvitset apua? 
 Kyllä 
 Joskus 
 Ei 
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Mitä mieltä lapsesi on MLL:n kerhosta? 
 

 

 

 

 

 

”Kevätpuro lorisee, 

Uppo-Nalle horisee. 

Kevätmietteissä hassuissa, 

kumpparit väärissä tassuissa.” 
-Elina Karjalainen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitkaa vastaus klikkaamalla sopivaa hymiökuvaa 
 
 
15) Saatko valita myös itse, mitä kerhossa tehdään? Vastausta voi myös täydentää tekstikenttään: millaisia asioita 
kerhossa voi valita. 
 Kyllä. _______________________________________________________________________________________ 
 Joskus. ______________________________________________________________________________________ 
En. __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Valitkaa sopiva vaihtoehto. 
 
16) Oletko oppinut kerhossa uusia asioita? 
o Kyllä. Mitä:__________________________________________________________________________________ 
o En 
 
 
17) Oliko palautekysely lapselle  
o sopiva 
o liian pitkä 
o liian vaikea 
o jotain muuta, mitä:____________________________________________________________________________ 
 
 
Kiitos vastauksista! 
 
 

Kerro vielä äidille tai isälle, millainen oli hauskin kerhopäiväsi. 
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Liite 4 Vanhempien kyselylomake 
Vanhemmille suunnattu kerhotoiminnan kyselylomake julkaistiin webropol-kyselynä www.mll.fi -sivujen kautta. 
Tähdellä merkityt kysymykset olivat pakollisia. 

 

 
 

MLL:n kerhotoiminnan arviointikysely vanhemmille 
 
 
Tervetuloa vastaamaan kerhotoiminnan palautekyselyyn! 
 
Vastauksesi on meille tärkeä. Vastaaminen kyselyyn vie noin 10 minuuttia. Kyselyn tuloksia käytetään MLL:n 
kerhotoiminnan kehittämiseen. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Arvomme myös MLL:n tuotteita yhteystietonsa 
jättäneiden kesken. Kyselyyn ja arvontaan vastanneiden tiedot käsitellään erikseen eli kyselyyn vastanneiden 
henkilöllisyys ei paljastu. 
 
 
1) Millaiseen MLL:n kerhoon lapsi osallistui? Jos osallistuitte lasten ja vanhempien yhteiseen kerhoon vastaa 

kysymykseen 2. * 
 

o liikuntakerho 
o musiikkikerho/ musiikkileikkikoulu 
o taidekerho 
o luonto / ympäristökerho 
o pienten koululaisten iltapäiväkerho 
o joku muu kerho, mikä:____ 
o vastaan kysymykseen 2 
 
2) Osallistuimme lasten ja vanhempien yhteiseen kerhoon: * 
o liikuntakerho 
o musiikkikerho/ musiikkileikkikoulu 
o taidekerho 
o luonto / ympäristökerho 
o joku muu kerho, mikä:____ 
o vastasin kysymykseen 1 
 
3) Kuinka usein kerho kokoontui? * 
o Harvemmin kuin kerran viikossa 
o Kerran viikossa 
o Kaksi kertaa viikossa 
o Kolme kertaa viikossa 
o Useammin kuin kolme kertaa viikossa. Kuinka usein:______ 
 
4) Kuinka kauan yksi kerhokerta kesti? * 
o 30 minuuttia 

http://www.mll.fi/
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o 45 minuuttia 
o tunnin 
o puolitoista tuntia 
o kaksi tuntia 
o kolme tuntia 
o joku muu aika, mikä:____________ 
 
5) Kerhoon osallistuneen lapsen ikä: * 
o alle 1-vuotias 
o 1 vuotta 
o 2 vuotta 
o 3 vuotta 
o 4 vuotta 
o 5 vuotta 
o 6 vuotta 
o 7 vuotta 
o 8 vuotta 
o 9 vuotta 
o 10 vuotta 
o yli 10 vuotta 
 
6) Lapsi on: * 
o poika 
o tyttö 
 
7) Lapsen asuinalue: * 
o Etelä-Karjala 
o Etelä-Pohjanmaa 
o Etelä-Savo 
o Kainuu 
o Kanta-Häme 
o Keski-Pohjanmaa 
o Keski-Suomi 
o Kymenlaakso 
o Lappi 
o Pirkanmaa 
o Pohjanmaa 
o Pohjois-Karjala 
o Pohjois-Pohjanmaa 
o Pohjois-Savo 
o Päijät-Häme 
o Satakunta 
o Uusimaa 
o Varsinais-Suomi 

 
8) Vastaaja on: * 
o lapsen äiti 
o lapsen isä 
o lapsen isovanhempi 
o muu, kuka:______________________________ 
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MLL:n kerhotoiminnan arviointikysely vanhemmille 
 
 
Arvioi väittämää ja valitse sopiva vaihtoehto 
 
9) Lapseni on viihtynyt MLL:n kerhossa hyvin. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
10) Kerhoon osallistuminen on tuottanut lapselle iloa.  
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
11) Lapsi on osallistunut mielellään kerhoon. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
12) Kerhotoiminta on vastannut lapseni/perheemme odotuksia. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
13) Lapsella on vaikuttanut olevan turvallinen olo kerhossa. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
14) Lapsi kertoo kerhon asioista myönteisesti. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
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MLL:n kerhotoiminnan arviointikysely vanhemmille 
 
 
Arvioi väittämää ja valitse sopiva vaihtoehto 
 
15) Kerhoryhmän koko oli sopiva 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
16) Kerhotila oli toimintaan sopiva 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
17) Kerhonohjaaja oli innostunut ja tehtävään sopiva.  
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
18) Millaisia ominaisuuksia ja taitoja arvostat kerhonohjaajassa? 

 
 
 

 
 
19) Mitkä seuraavista väittämistä sopivat mielestäsi MLL:n kerhoon? [monivalinta] 
o Lapset ovat kerhossa aktiivisia osallistujia ja heitä kuunnellaan. 
o Kerhossa jokainen lapsi huomioidaan henkilökohtaisesti. 
o Kerhossa on tilaisuus leikkiä. 
o Kerhossa on turvallinen, avoin, tasavertainen ja kannustava ilmapiiri. 
o Lapset voivat harrastaa kerhossa ilman kilpailua tai suorittamisen paineita. 
o Kaikki lapset ovat tervetulleita kerhoon. 
o Kerhossa puututaan kiusaamistilanteisiin. 
o Lapset saavat kerhossa myönteistä palautetta ja kokevat onnistumisen iloa. 
o MLL näkyy kerhon esittelymateriaaleissa ja markkinoinnissa 
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MLL:n kerhotoiminnan arviointikysely vanhemmille 
 
Arvioi väittämää ja valitse sopiva vaihtoehto 

 
20) Lapseni on voinut vaikuttaa kerhon toiminnan sisältöön ja osallistua suunnitteluun yhdessä ohjaajan ja toisten 

lasten kanssa. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
21) Kerhon toiminnan sisällöstä ja toimintaperiaatteista sai hyvin tietoa. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 

 
22) Vanhemmat ovat voineet vaikuttaa kerhon toiminnan suunnitteluun ja sisältöön. 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
23) Kerhotoiminnan ennakkomarkkinointi/-tiedotus toimi hyvin 
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
24) Tiedottaminen kerhotoiminnan aikana toimi hyvin  
o täysin samaa mieltä 
o osittain samaa mieltä 
o osittain eri mieltä 
o täysin eri mieltä 
o en osaa sanoa / en tiedä 
 
25) Vanhemmilta kerätään kerhosta palautetta.  
o Kyllä 
o Ei 
 
26) Lapsilta kerätään kerhosta palautetta. 
o Kyllä 
o Ei 
 
27) Paljonko kerhokausi (puoli vuotta) maksoi?_________________________________________________________ 

 
28) Kerhomaksu on: 
o Sopiva 
o Liian kallis. Minkä kokoinen maksun tulisi mielestäsi olla? ___ € / kerhokausi 
o Olisin voinut maksaa enemmänkin. Minkä kokoinen maksun tulisi mielestäsi olla? ___ €/kerhokausi 
o Kerho on maksuton 
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29) Miten kerho ja kerhoon osallistuminen on mielestäsi vaikuttanut lapseen? Valitse ne vaihtoehdot, joista olet 
samaa mieltä. 
o Lapsi on saanut uusia kavereita. 
o Kerhokerta on tuonut rytmitystä koko perheen viikkoon. 
o Yhteinen harrastus on luonut yhteenkuuluvuutta vanhemman ja lapsen välille. 
o Olemme saaneet kerhosta ideoita ja tekemistä kotiin. 
o Kerhotoiminta on edistänyt lapsemme sosiaalisten taitojen kehittymistä.  
o Lapsi on saanut kerhossa onnistumisen kokemuksia. 
o Lapsi on oppinut kerhossa toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottamaan toiset huomioon. 
o Lapsi on saanut kerhossa myönteisiä kokemuksia ryhmässä toimimisesta.  
o Lapsi on saanut harrastaa ilman kilpailua ja suorittamisenpakkoa. 
o Kerhotoiminta on tuottanut lapselle iloa. 
o Kerhotoiminnan kautta lapsi on saanut tutustua omaan lähiympäristöönsä. 
o Joku muu vaikutus, mikä? 
o Kerhotoiminta ei ole vaikuttanut lapseen. 
 

30) Miksi valitsit MLL:n kerhon? 

 
 
 

 
31) MLL:n kerhotoiminta on yhtä laadukasta kuin vastaava harrastustoiminta muualla. 
o kyllä, miksi: 
o ei, miksi: 
o en osaa sanoa 
 
32) Suosittelisitko MLL:n kerhotoimintaan muille? 
o kyllä, miksi: 
o ei, miksi: 
o en osaa sanoa 
 
33) Miten kerhon toimintaa voisi kehittää? 

 
 
 

 
34) Millaisia kerhoja haluaisitte lapsille ja nuorille järjestettävän? 

 
 
 

 
35) Mitä muuta haluat sanoa? 

 
 
 

 
 

Kiitos vastauksistasi! 

 


