Lasten näkemyksiä Rakokiven
uuden puiston suunnitteluun
Koottu kyselyaineiston pohjalta 8.2.2021

110 koululaista vastasi kyselyyn
•

Kysely koottiin Lahden kaupunkiympäristön palvelualueella Maptionnaire-karttakyselytyökalulla.

•

Kysely oli avoinna 20.1.–7.2.2021.

•

Koululaisia pyydettiin kertomaan, minkä vaihtoehtoisista leikkipaikoista he valitsisivat
Rakokiveen. Lisäksi kysyttiin leikkivälineiden väreistä ja siitä, mitä puistossa haluttaisiin tehdä.
Lopuksi koululaiset saattoivat lähettää myös muita terveisiä suunnittelijoille.

•

Yhteistyötä tehtiin Rakokiven koulun kanssa. Rehtori Susanna Kulonen viesti eteenpäin opettajille
ja perheille kyselystä. Kyselyyn vastattiin oppitunneilla sekä kodeissa.

•

Vastaamassa kävi 110 lasta, joiden keski-ikä oli 10 vuotta.

Megafrisbee
sai eniten
kannatusta
(38 %) viidestä
esitetystä
leikkipaikkavaihtoehdosta.

Lapsille mieluisin leikkipaikkavaihtoehto (n=81)
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Vastaajaa pyydettiin valitsemaan yksi vaihtoehto. 81 henkilöä vastasi kysymykseen.
Valintojen määrä suluissa prosenttiluvun jälkeen.

Värit, joita lapset toivoivat puiston leikkivälineisiin
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Kenen kanssa viettäisit puistossa aikaa?

Lapset
kertoivat, että
viettäisivät
puistossa
eniten aikaa
kavereiden
kanssa.

Isovanhempien
kansssa
3 % (6)

Yksin
9 % (16)

Vanhemman
kanssa
25 % (43)

Opettajan ja
koulukavereiden
kanssa
11 % (19)

Vastaaja saattoi valita 1-3 vaihtoehtoa. Vastauksia tuli 176 kappaletta.
Valintojen määrä suluissa prosenttiluvun jälkeen.

Kavereiden
kanssa
52 % (92)

Mitä sinä tykkäisit tehdä puistossa?

Lapset
haluaisivat
erityisesti
kiipeillä,
viettää aikaa
ja leikkiä
puistossa.

Pomppia
9 % (22)
Käydä
eväsretkellä
7 % (18)

Viettää aikaa tai
hengailla
21 % (50)

Ihastella luontoa
4 % (9)

Keinua
15 % (36)

Kiipeillä
27 % (65)
Rakentaa
jotakin
2 % (6)

Vastaaja saattoi valita 1-3 vaihtoehtoa. Vastauksia tuli
243 kappaletta. Valintojen määrä suluissa prosenttiluvun
jälkeen.

Leikkiä muuten
vain
15 % (37)

Puistossa haluttaisiin myös
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leikkiä siellä kavereiden kanssa (3 mainintaa)
Pelata futista (3 mainintaa)
En tiiä (2 mainintaa)
lukea
riehua
voimistella
istua verkoissa
kaikkea hauskaa
koris kentän
ei muuta!
Pelata lauta/ älypelityyppisiä leikkipuistoon sovellettuja pelejä. Nähdä/ kokeilla jotain tieteeseen
liittyviä ilmiöitä. Oppia ympäristöstä, eri kivilajeja, puita tms. nimettynä.
chillata
scuutata
SYÖDÄMÄKISSÄ
Kiipeillä
Frisbee golfata

Muita terveisiä suunnittelijoille 1/2
Moni lähetti ”moi!”-terveiset suunnittelijoille ja toivotti tsemppiä suunnitteluun ja rakentamiseen.
Puistosta toivottiin hienoa!
• Toivottavasti kaikki tykkäävät tekemästänne puistosta.
• tehkää hyvää jälkeä
• hyvää työskentelyä!
• kiva idea tehdä puistoa heippa! :)
• Toivottavasti onnistutte hyvin
• tehkää hyvä ja onnea tekemiseen!
• olette taitavia :D
• puistosta tulee varmasti hyvä! olisi kuva kun sillä pystyisi hyppimää,kiipeilemään,keinumaan ja
hengailemaan!
• HYVÄ TULEE!!
• Jotain liikuntaan innostavaa...tason nostoja tarjolle heikoimmillekin liikkujille( vanhuksetkin
voisivat harjoitella niitä/ nillä)
• toivottavasti saisitte sen pian alotettua en malta odottaa että se on valmis jaksamisia niille ketkä
rakentaa sen
• Onnea suunnitteluun en tiiä mitä muuta voisin sanoa

Muita terveisiä suunnittelijoille 2/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haluaisin pelihuoneen (2 mainintaa)
olisi kiva saada nasdtolaan pieni kiska (2 mainintaa)
Oisi todella kiva että sielä oisi paljon kaiken ikäisille juttuja. :)
Voisitteko laittaa sinne mini tramppoja esim maahan kiinni?
kasveja ja patsita
voisitteko tehdä suikulähde
haluaisin paljon kirkkaita värejä
haluaisin ison avaruus verkon
minä haluisin puu
jotain jossa voi kiipeillä
Muistakaa hyvät roskikset
Myös kiva ja hyvä valaistus on tärkeää!
toivottavasti toteutatte keinut ne pitää aina olla hei heiiiiii
kaikkea heppa aiheista
tehkää iso ja vaikka joku koriskori ja joku futis maali
Paljon kasveja puistoon!

Muita terveisiä suunnittelijoille
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haluaisin fisbeegolf korin ja scootti reilejä
tehkää mäkki viereen. Kiitos
tehkää hieno...---....,
hyvää työn tekoa ja kivoja päiviä
Toivottavasti puistosta tulee kiva ihan kaikille<3
Puistosta tulee ihan varmasti mahtava! Tästä tulee paras paikka. Terveisin Sylvia
terveisiä puiston suunnitteliolle
rakentakaa kiva puisto ja pitäkää hauskaa
kiitos kun suunnittelette.

Kuvankaappauksia kyselystä

