
 

 

 

 

 

 

 

LAPSIPARKIN TEKO 

OPAS 
 

 

”Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa, 

       voi jospa oisin saanut olla mukana” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JOHDANTO 

 

Syttyikö idea järjestää lapsiparkki? Etkö tiedä mistä lähteä liikkeelle? Mitä 

kaikkea pitäisikään muistaa? Olemme koonneet tähän oppaaseen ohjeita ja 

vinkkejä, kuinka järjestää onnistunut lapsiparkki. 

 

Oppaan laatimisessa olemme käyttäneet hyväksi omia kokemuksiamme 

aiemmin suunnitellun ja toteutetun lapsiparkin pohjalta. Järjestimme 

lapsiparkin joulukuussa 2014 Mäki-Matin perhepuiston tiloissa. Parkki oli 

avoinna arki-iltoina kaikille sijaisperheiden lapsille (sijoitetut & biologiset) 

Keski-Suomen alueella.  

 

Lapsiparkin järjestäminen vaatii aluksi kovaa suunnittelua ja ajattelutyötä. 

Itse toteutus on loppujen lopuksi yksi hujaus vain. Innokkaalla ideoinnilla 

sekä hyvin tehdyllä suunnittelu- ja pohjatyöllä saat järjestettyä onnistuneen 

lapsiparkin, johon lapset osallistuvat mielellään uudestaankin. 

 

Pistä ideointirattaat pyörimään, kuulostele ympäristöä, ota vastaan vinkkejä 

ja toteuta hulluimmatkin ideat rohkeasti käytännössä. Lupaamme että näillä 

ohjeilla ja vinkeillä tulet onnistumaan. 

 

Antoisia lukuhetkiä! 

 

Toivottelee 

Emma ja Sini  

 
 

 



SISÄLLYS 

 

 

1. Ideointivaihe 

-Kun idea syttyy.. Mitä? Kenelle? Milloin? Missä? Kuka ja -

Ketkä? 

 

2. Suunnitteluvaihe 

-Tilojen hankinta ja tiloista vastaavan kanssa sovittavia asioita 

-Toiminnan sisältö 

-Mainostaminen 

-Valmistustelutyöt 

-Lippuset ja lappuset 

-Palaute vanhemmilta 

-Palaute lapsilta 

 

 

3. Toteutusvaihe 

-Toteutus  

4. Lopetus 

 

5. Hyödyllisiä vinkkejä 

 

6. Järjestäjän muistilista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. KUN IDEA SYTTYY.. 

 

Ensimmäisenä kannattaa lähteä pohtimaan ajatusta parkin järjestämisestä 

peruskysymyksillä; Mitä? Missä? Milloin? Miten? Kenelle? Kuka/Ketkä? 

Ajatuksia voi laittaa ylös ruutupaperille vaikkapa ajatuskartan tavoin. Saatko 

jo vastaukset kaikkiin kysymyksiin?  

 

Mitä? Olet aikeissa järjestää lapsiparkin. Mitä siellä tapahtuu? Onko 

tarkoituksena viettää aikaa leikkien, pelaten, leipoen, ulkoillen vai kenties 

askarrellen? Voisiko parkissa olla esimerkiksi jokin ennalta mietitty teema? 

 

Kenelle? Rajaa kohderyhmäsi, onko parkki avoin kaikille lapsille vai 

esimerkiksi pelkästään sijaisperheiden lapsille. Olisiko suotavaa laittaa ikäraja 

esimeriksi 3- 12 vuotiaille lapsille? 

Tässä vaiheessa kannattaa jo miettiä kuinka monelle lapselle olet valmis 

tarjoamaan paikkaa lapsiparkissa! Mikäli haluat lapsia olevan paljon, sinun 

tulee etsiä jostain lisäkäsiä avuksesi. Hyvä sääntö on esimerkiksi: max. 2 lasta 

per kokenut ohjaaja, alle 3-vuotiaat ja erityislapset laske vähintään tuplana.  

 

Milloin? Mieti miten paljon olet valmis 

käyttämään aikaasi parkin  

pyörittämiseen. Onko parkki auki yhden vai 

useamman kerran viikossa? Vai oletko kenties 

valmis pitämään ovet avoinna vaikkapa joka 

päivä, myös viikonloppuisin? Mieti myös jo 

etukäteen milloin parkki on auki; keskittyykö se 

enemmän aamu/-iltapäivään vai onko toimintaa 

järjestetty koko päivän ajaksi. Muista kuitenkin 

pysyä joustavana, sillä toimitila, jossa toimit voi 

olla rajoitetusti käytössäsi. 

 

 

 



Missä? Missä olisi hyvä järjestää lapsiparkki? Tuleeko sinulle 

heti mieleen paikka, jonka uskoisit sopivan parkin 

tarkoitukseen ja tarpeisiin? Vinkkinä: Kaupungin päiväkodit 

ovat oivallisia paikkoja lapsiparkkien järjestämiseen, sillä 

niissä on lapsille suunnitellut tilat ja lelut valmiina. Mutta 

mikäli mielessäsi on jokin toinen paikka, jossa haluat 

parkin toteuttaa, varmista ensin, että sinulla rahaa 

käytettävissä, sillä sitä saatat tarvita tilan vuokraamiseen! 

 

Kuka/ketkä? Kuka järjestää ja kuka ohjaa? Mieti tarvitsetko 

lisävoimia parkin pyörittämiseen. Mieti esimerkiksi 

lähipiiriäsi, onko sinulla esimerkiksi kavereissa 

sellainen, joka pitää lapsista ja jolla on kokemusta 

lastenhoidosta/ohjaamisesta. Pyydä hänet mukaan! 

Kaverit ovat aina helpoiten suostuteltavissa. Muista 

suhteuttaa ohjaajien määrä lasten määrään, niin että 

ohjaajia on mielummin liikaa tarpeeseen nähden. 

Aikaisemmin toteutetussa parkissa toimi viisi vapaaehtoista, 

jotka kaikki olivat opiskelijoita.  

 

Miten? Miten paletti saadaan pysymään kasassa? Mieti etukäteen aikataulua, 

kuinka paljon tarvitset aikaa suunnitteluun ja ideointiin. Oletko jo keksinyt 

miten aiot markkinoida lapsiparkkia? Lehdessä? PePPi-hankkeen 

tiedotuskanavilla? Suoraan kirjeenä sijaisperheille?  

Miten toimit vaaratilanteiden sattuessa? Kaiken varalta on hyvä olla 

turvallisuussuunnitelma ja ensiapupakkaus haavereiden varalta. Myös raha 

astuu kuvioihin tässä vaiheessa: lapsiparkki on mahdollista järjestää 

edullisesti, mutta ihan ilmaiseksi  se ei tule onnistumaan. Laadi siis budjetti ja 

mieti mihin kaikkeen tulet tarvitsemaan rahaa ja kuinka paljon. Tämän jälkeen 

keskustele rahoituksen saamisesta PePPi-hankkeen työntekijän kanssa. 
 

 

 

 

 



2. SUUNNITTELUVAIHE 

 

Tässä vaiheessa, kun idea on jo valmiina ja sinulla on jo melko kattava 

yleiskäsitys siitä, millaisen parkin aiot järjestää, onkin aika aloittaa 

perusteellinen suunnittelu.  Nyt on aika lyödä asioita lukkoon ja toteuttaa ne 

hulluimmatkin ideat. 

Ensimmäisenä kannattaa lähteä etsimään lapsiparkille tilat. Mieti vielä 

ideapaperin pohjalta, millaisia tiloja haet, milloin ja mihin kellonaikaan. Sitten 

vain laadit joko sähköpostin tai suoraan soittaa rimpautat kyseisen tilan 

omistajalle. Tiloista vastuussa olevat henkilöt haluavat todennäköisesti nähdä 

sinut kasvotusten ennen parkin alkua, sovi yhteinen tapaaminen heidän 

kanssaan. Kasvotusten on myös paljon helpompi sopia asioista, kuin 

sähköpostin välityksellä.  

 

 

 
AVAIN     HÄLYTYKSET                    TÄRKEÄT               

>tarvitsetko avaimen käyttöösi, >milloin tilaan tulee          YHTEYSTIEDOT 

miten haet ja luovutat                hälytykset, täytyykö sinun         >ota talteen tär- 

  kytkeä ne vai ovatko automaattiset,           keät yhteystie- 

  milloin tilasta tulee             dot, kuten tilan- 

  poistua viimeistään             omistaja, turva- 

MATERIAALIEN                  tiimi, hälytys.. 

SÄILYTYS       

>Saako säilyttää tilassa,                           TURVALLISUUS 

>kuljetetaanko mukana                     SUUNNITELMA 

                                            >onko olemassa 

                            vai teetkö itse 

             

SIISTEYS                  TILOJEN JA TAVAROIDEN 

>siivotaanko päivän päätteksi,    KÄYTTÖ 

  viedäänkö roskat yms. yms.      >mitkä huoneet/paikat ovat käytössäsi, 

           mitä tavaroita saa käyttää, tuodaanko  

                     omat ns. kulutustavarat itse esim. wc-paperi, 

         

 

Kun paikka ja mahdollisesti sen myötä tulleet päivät ja kellonajat ovat selvillä, 

voit alkaa miettiä parkin toteutusta. Mikäli olet suunnitellut teeman, mieti 

miten se toteutuu parkissa. 

Tilan omistajan 

kanssa 

sovittavia asioita 



TOIMINNAN SISÄLTÖ 

 

Nyt mieti ideasi pohjalta miten toteutat toimintaa. Lasten ja nuorten kanssa 

voi touhuta mitä tahansa. Aiemmin toteutetussa parkissa askarreltiin, 

leikittiin, pelailtiin, leivottiin ja vietettiin yhdessä aikaa. Monet lapset 

tykkäsivät niin sanotusta vapaasta leikistä, mutta askartelut ja muut toiminnot 

vetivät myös puoleensa. Olimme suunnitelleet etukäteen jokaiselle kerralle 

aiheen, mitä milloinkin tapahtuu, esimerkiksi yhdellä kerralla askarreltiin 

joulukoristeita ja toisella leivottiin pipareita. Näin kullekin kerralle 

suunniteltu ohjelma oli selkeä ja helposti toteutettavissa, tarvittiin vain 

materiaalit ja suunnitelma. 

 

Jos parkki on ikärajaton, mieti etukäteen mikä on sellaista tekemistä, mikä 

sopii kaikille. Esimerkiksi askartelussa kannattaa olla vanhemmille lapsille 

haastavampaa tekemistä ja pienemmille helpompaa. Itse huomasimme 

parkissa, että parkki oli enemmän suunnattu pienemmille lapsille, ja isommat 

saattoivat näin ollen herkemmin tylsistyä. Palautteenkeruun lomassa saimme 

tietää isompien lasten, etenkin poikien toivoneen parkkiin ulkoilua. Siispä 

suosittelemme sinua harkitsemaan ulkoilumahdollisuutta parkissasi. 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Onko parkkiin ennakkoilmoittautuminen? 

Ennakkoilmoittautuminen helpottaa sinun suunnittelua ja 

valmistautumista parkkikertoihin, kun tiedät montako lasta 

on tulossa ja minkä ikäisiä he ovat. Suosittelemme 

lämpimästi myös kysymään lisätietoa lapsista, esim. 

erityistarpeita tai muuta huomioon otettavaa (lapsi hyvin 

vilkas/uhmakas/arka). Lapsien määrän, iän ja tarpeiden 

myötä saat hyvän käsityksen siitä, kuinka paljon ohjaajia 

tulee olla. Näin ollen vältät isommat härdellit ja homma ei 

hajoa käsiin. Muista! Ohjaajia on hyvä olla mielummin liikaa 

kuin liian vähän. 

Kysy 

ilmoittautumisessa: 

-lapsen nimi 

-lapsen ikä 

-lapsen erityishuomiot 

-lapsen allergiat 

-vanhemman nimi 

-vanhemman 

puhelinnumero 



MAINOS 
 
Ota huomioon, että mainostus kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mutta ei 
kuitenkaan liian aikaisin, ettei se pääse vanhemmilta heti unohtumaan. Värit, 
eri fontit ja kuvat elävöittävät tekstiä sekä tekevät siitä mielekkään lukea. 
 
Mainoksesta tulisi löytyä seuraavat asiat: 
 
 Ytimekäs otsikko 
 Kerro lyhyesti kuka järjestää, mitä järjestää, missä järjestää ja kenelle 

toiminta on suunnattu 
 Päivämäärät ja kellonajat selkeään muotoon 
 mahdolliset ilmoittautumisohjeet : vanhemman nimi, lapsen nimi, ikä ja 

mahdolliset erityishuomiot, ruoka-aineallergiat 
 omat yhteystietosi 
 Mainoksessa on hyvä mainita mikäli parkissa ei tarjota välipalaa että eväät 

voi tarvittaessa napata kotoa mukaansa  
 lisätietoja: esimerkiksi jos parkissa ulkoillaan niin säänmukainen varustus 

 
Aiemmin järjestetyssä parkissa oli käytössä oma prepaid- liittymä sekä oma 
lapsiparkille tarkoitettu sähköposti gmailissa. Näin sinun ei tarvitse antaa 
omia henkilökohtaisia yhteystietoja. Mainoksen levityksestä vastaavat PePPi-
hankkeen työntekijät, sillä ulkopuolisilla ei ole oikeutta saada sijaisperheiden 
yhteystietoja. Sovi siis heidän kanssaan, milloin mainos laitetaan jakoon. 
 
 

VALMISTELUTYÖT 
 
Nyt kun olet löytänyt tilat ja tehnyt tilavaraukset, hankkinut itsellesi 
kourallisen apulaisia, suunnitellut yksityiskohtaisemmin toiminnan sisältöä ja 
laatinut mainoksen ja laittanut sen levitykseen, voit huokaista helpotuksesta. 
Nyt on edessä vain pientä hienosäätöä vaativia asioita ja itse toteutus. 
 
Mikäli olet idearikas ja haluat tehdä parkista oman näköisesi, voit elävöittää 
toimintaa. Elävöittämisellä tarkoitamme sitä, että voit tuoda pieniä 
yllätysmomentteja parkkiin. Aikaisempi lapsiparkki sijoittui joulun aikaan ja 
kehittelimme parkkiin tavaksi aukaista joka kerta sen päiväinen 
joulukalenterin luukku. Luukku aukaistiin aina pienen laulun saattelemana ja 
me ohjaajat valitsimme joka kerralle yhden onnekkaan, joka sai kalenterin 



tulla avaamaan. Lisäksi parkissa oli parkin oma päiväkirja, johon lapset saivat 
piirtää ja kirjoittaa omia ajatuksiaan. Viimeisellä parkkikerran pikkujouluissa 
päiväkirja kiersi jokaisen paikalla olijan luona ja kaikki pääsivät ihastelemaan 
lapsien raapustamia taideteoksia ja kommentteja.  
 

 
 

 
 
Suosittelemme myös että parkkiin 
luotaisiin jonkinlaiset säännöt, jo pelkän 
turvallisuuden takaamiseksi. Meillä 
säännöt kulkivat nimellä sopimukset ja 
jokainen sai käydä asettamassa oman 
joulukuusen koristeensa sopimusten 

alle piirrettyyn kuusenoksaan. Näin 
ollen jokainen lapsista sitoutui 

noudattamaan niitä.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Koska lasten nimet ovat mahdotonta muistaa heti heidät tavattua, on 
jokaiselle lapselle hyvä tehdä oma nimilappu. Mielestämme myös ohjaajille 
kannattaa ottaa käyttöön nimilappusysteemi, tällöin myös toisilleen 
tuntemattomat ohjaajat voivat kutsua toisiaan nimillä. Parkkimme aikana 
huomasimme lasten nimilappujen saaneen uudenlaisen merkityksen; niistä oli 
tullut lapsille arvokkaita. 
  
 
LIPPUSET JA LAPPUSET 
 
Kun alat vastaanottamaan ilmoittautumisia olisi erittäin tärkeää, että sinulla 
olisi jokin vihko mihin merkkailet ketä on tulossa ja milloin. Ilmoittautumisten 
perusteella osaat varautua tuleviin parkkikertoihin mm. Materiaalien ja 

Vinkki: Kun kirjoitat 
sääntöjä/sopimuksia, 
koita saada kohdat 
siihen muotoon, etteivät 
ne ole kieltäviä, vaan 
kehottavia, esimerkiksi 
“Älä juokse”- “Kävelen 
rauhallisesti”. Tällöin 
myös lapsille jää niistä 
positiivisempi 
mielikuva. 

 



ohjaajien määrällä. Aiemmin toteutetussa parkissa käytössämme oli lapsilista. 
Lapsilistaan merkattiin lapsen nimi, ikä, vanhemman yhteystiedot, 
erityishuomiot, sekä kellonajat milloin lapsi saapui parkkiin ja milloin hänet 
haetaan parkista. Tämä on tärkeä osa 
turvallisuutta, sillä jos sattuu jokin 
hätätilanne esim. tulipalo, niin lapsilistasta 
osaat kertoa esim. Montako lasta 
rakennuksessa oli evakuointihetkellä.  
 
 
PALAUTE VANHEMMILTA 
 
Toimivana tapana koimme ensimmäisen 
lapsiparkin kohdalla sen, että vanhemmille laadittiin 
etukäteen kyselylomake, jossa kysyttiin heidän 
mielipidettään parkista. Kysymyksiä olivat mm. 
“Lapsiparkki palveli perhettämme”, ”lapselle oli järjestetty tarpeeksi 
tekemistä”, sekä ”parkin ohjaajat hoitivat hommansa hyvin”. 
Kyselylomakkeiden kannattaa olla parkissa aina saatavilla, niin että 
vanhempien tuodessa tai hakiessa lapsia voit ystävällisesti kysyä, voisivatko 
he täyttää palautteen. Me taisimme saada kaikilta vanhemmilta palautetta ja 
useimmat vastasivat lomakkeeseen ilomielin.  
          
PALAUTE LAPSILTA 
 
Meistä oli tärkeää saada myös lapsilta palautetta toiminnastamme, sillä he 
viettivät aikaa parkissa ja pääsivät parhaiten tutustumaan meihin ohjaajiin. 
Lapsilta palautteen keruu on hieman haastavampaa kuin vanhemmilta. 
Huomasimme toimivimman ratkaisun olevan lasten haastattelu 
yksinkertaisilla kysymyksillä ja niiden ylöskirjaus:  
-Tykkäsitkö olla parkissa? 
-Mitä teit parkissa? 
-Olisitko toivonut parkkiin muuta tekemistä? Mitä? 
-Miten kuvailisit ohjaajia? 
 
Palaute on hyvä kerätä myös lapsiparkissa olleilta mahdollisilta ohjaajilta.  
 
 
 

Muista tulostaa: 

Palautelomakkeet 

Turvallisuussuunnitelma 

Lapsilista 



TOTEUTUS 
 
Huokaise syvään, olet päässyt jo pitkälle. Vanha sananlaskukin kuuluu että, 
“Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.” 
 
Nyt on aika toteuttaa suunnitelmat. Muista että toteutusvaiheessa tilanteet 
elävät ja asiat saattavat muuttua. Joissain tilanteissa on ihan hyvä muokata 
alkuperäisia suunnitelmia, se on täysin sallittua. Yllättäviä asioita voi tapahtua 
ja niihin on vain sopeuduttava ja elettävä tilanteen mukaan. Huolehdi, että 
kaikki ohjaajat ovat koko ajan tasalla ja tietävät oman vastuunsa. Ohjaajien 
kanssa on hyvä pitää jokaisen parkkikerran jälkeen palautekierros, jossa 
jokainen saa kertoa omat fiiliksensä illasta. Ohjaajien antaman palautteen 
pohjalta voit itse kehittää työtäsi lapsiparkin vetäjänä.  
 
Tarkista aina hyvissä ajoin ennen parkkikerran alkua, mitä materiaaleja tai 
asioita tarvitset ja huolehdi että sinulla on kaikki. Mieti myös etukäteen  
kauanko tarvitset aikaa tilojen laittamiseen, esim. askarteluvälineiden 
asetteluun ennen lasten tuloa parkkiin. Ja mikä tärkeintä: muistathan myös 
kertoa ohjaajille, monelta heidän tulisi olla parkissa.  
 
 
LOPETUS 
 
Palautteen keruun viimeisiä metrejä.. Kiitä kaikkia mukana olleita ja huokaise 
helpotuksesta.  
 
Onnittelemme sinua, sinä teit sen! Olet nyt järjestänyt mahdollisesti elämäsi 

ensimmäisen lapsiparkin! Mikäli se ei mennyt aivan niin kuin suunnittelit, ei 

haittaa. Suurimmat mokat ovat ne, jotka opettavat eniten. On tärkeää että teet 

lapsiparkista jonkinlaisen loppuraportin, jossa käyt läpi miten lapsiparkin 

toteutus onnistui, mikä asia ei onnistunut ja mitä olisit tehnyt toisin. Näin 

ollen kehitystyö on helpompaa jatkoa ajatellen. 



           HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ 
o Tee lista mitä millekin kerralle/ toiminnolle tarvitset ja hanki ne 

o Tee mahdolliset materiaalihankinta ostokset 

o Harjoittele toimintoja etukäteen, tee esimerkiksi askartelukerralle malliaskareita 

o Huolehdi viimeistään tässä vaiheessa siitä, että avuksi tulevat ohjaajat ovat 

toimittaneet PePPi-hankkeelle rikosrekisteriotteet ja käyneet tapaamassa työntekijöitä 

kasvotusten 

o Pidä pieni tutustumisilta ohjaajille: Tutustukaa toisiinne, kerro tarkemmin lapsiparkin 

toiminnan sisällöstä, vastaa kysymyksiin, jakakaa työtehtävät/vastuualueet 

o Huolehdi että olet tavoitettavissa, kun ennakkoilmoittautumisia tulee 

o Yritä nukkua yöt hyvin ja levätä ennen toteutusvaihetta 

o Mieti aiotko kerätä palautetta vanhemmilta/lapsilta vai kenties molemmilta? Miten 

palautteenkeruu tapahtuu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPSIPARKIN JÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA 

 

-ideoi ja laita villeimmätkin ideat paperille, käy niistä keskustelua 

                       -suunnittele sisältö 

-tilat 

-rahapolitiikka 

-aikataulu 

-ylimääräiset apukädet 

-mainos, levitys 

-markkinointi 

-tavarahankinnat 

-turvallisuus 

-käytännön toteutus: ilmoittautuminen, paikkojen määrä yms. 

-vastaanota ilmoittautumiset 

-hengitä myös, auttaa kummasti 

-kysy apua, jos siltä tuntuu 

-tarvittavien lippusten ja lappusten tulostus 

-palaute 

-toteuta, opi ja nauti! 


