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Kyselyn tiedot

• Kysely toteutettiin maalis‐huhtikuussa 2015 
Lintuvaaran, Lintulaakson ja Lintumetsän 
koulujen oppilaille ja vanhemmille Wilman
kautta lähetetyllä kyselylinkillä

• Aikuisten kyselyyn tuli 137 vastausta
• Oppilaiden kyselyyn 58 vastausta



Nuorisotilakysely 2015

Onko sinulla lapsia/ Käytkö koulua

42,3 %

39,4 %

38,7 %

22,4 %

24,1 %

53,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Lintulaakson koulussa

Lintuvaaran koulussa

Lintumetsän koulussa

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.97, Hajonta:0.82) (Vastauksia:137)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:2.31, Hajonta:0.81) (Vastauksia:58)



Nuorisotilakysely 2015

Millä luokalla lapsesi on / Millä luokalla olet?

49,6 %

46,7 %

39,4 %

24,6 %

21,1 %

54,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

1-3 luokalla

4-6 luokalla

7-9 luokalla

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.92, Hajonta:0.81) (Vastauksia:137)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:2.3, Hajonta:0.84) (Vastauksia:57)



Nuorisotilakysely 2015

Tiedätkö missä lapsesi viettää vapaa-aikaansa? / Aikuiset

77,5 %

22,5 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyllä

Useimmiten

En

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.22, Hajonta:0.42) (Vastauksia:138)



Nuorisotilakysely 2015

Oletko huolissasi siitä missä lapsesi viettää vapaa-aikaa? /Aikuiset

12,3 %

87,7 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kyllä En

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.88, Hajonta:0.33) (Vastauksia:138)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0)



Missä tiedät tai luulet lapsesi viettävän vapaa-aikaa?/ Aikuiset

• Tallilla
• kavereiden luona
• Sellossa
• Sellon kirjastossa
• Kotona
• ulkona Lintulaakson koulun pihalla
• Lintuvaaran ja muissa lähialueen leikkipuistoissa
• Urheilukentillä, Jalkapallokentillä Uusmäessä ja Painiityllä
• Leppävaaran nuorisotilassa.

• Ottaa junan Leppävaarasta ja lähtee Karakallioon, Kirkkonummelle, vielä ei Helsinkiin. Useimmiten pyörivät
Lintuvaaran lähimaastoissa puistojen tai Alepan lähellä.

• Edelliseen kysymykseen pitäisi saada vastata kyllä ja ei. Lapsella on onneksi urheiluharrastus, jonka piirissä
kuluu isoin osa vapaa-ajasta, mutta sen ohella vietetty muu vapaa-aika kuluu joko omassa kodissa tai 
kavereiden kotona. Myös hengailu alkaa kuulua tuon ikäisen harrastuksiin. Siihen ei todellakaan löydy paikkoja. 
Olisi aivan mahtavaa, jos olisi paikka jossa voisi viettää aikaa turvallisesti ja luvallisesti ja jotain mielekästä
tehden.

• Harrastukset (kuljetuksineen), koulu ja läksyt vievät lähes kaiken ajan. Lintuvaaran kaltaisella alueella, jossa
lapsilla on paljon tilaa, olisi mielestäni parempi panostaa ulkoliikuntaan kuin sisätiloissa oleskeluun. Olisi
mielestäni parempi siis ohjata lapsia ulkoilemaan kehittämällä ulkoliikuntapaikkoja ja erityisesti niiden
kunnossapitoa kuin että rakennettaisiin erillisiä tiloja nuorisolle. Leppävaaran nuorisotila on lähellä, tiloja
kaipaavat yläkouluikäiset pääsevät sinne helposti, ja meillä on Leppävaaran nuorisotilasta hyviä kokemuksia niin
kauan kuin kiinnostusta siihen riitti.



Missä vietät vapaa-aikaasi jos et ole kotona? / Lapset

67,2 %

82,8 %

29,3 %

32,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

harrastuksissa

kavereil la

Sellossa

muualla, missä

Kaikki (KA:2.13, Hajonta:1.03) (Vastauksia:58)



Missä vietät vapaa-aikaasi jos et ole kotona? /Lapset

• koulujen pihoilla
• ulkona
• Esim. Helsingissä tai muualla
• pihalla
• harrastuksissa ja kavereilla
• Isovanhemmilla
• leppävaaran nuorisotilalla

• koiran kanssa ulkona

• Tikankolon puisto, Lintulan tarhan piha, Lintulaakson koulun piha

• ulkona melkein missä vain

• ulkona ja nuokussa



Missä haluaisit viettää vapaa-aikaasi? /Lapset

• Jossain lämpimässä sisätilassa kavereiden kanssa jossa saisi tehdä mitä haluaa. 

• Olisi kiva, jos olisi isompi tila jossa voisi olla kaveriporukalla. Kotioloissa ison poikaporukan kanssa tulee vähän
ahdasta ja melutaso nousee muuta perhettä häiritseväksi. Nuorisotila, jossa olisi koulun jälkeen ja alkuillasta
alakoululaisille tilaa ja tekemistä sekä myös ulkona tekemistä olisi todella hyvä asia. Alakoululaisia ajatellen
sijainti nimenomaa Lintuvaarassa, jotta pääsisivät nuorisotilaan itse kulkemaan. 

• Jossain sisätilassa joka olisi suunnattu nuorille yläaste-ikäisille jossa olisi myös ulkotilat ja auki ympäri vuoden
iltaan asti.

• Harrastuksissa

• Kavereilla

• pihalla

• Nuorisotiloilla

• kirjasto

• koulun kentällä

• Helsingissä

• Kotona



Missä haluaisit viettää vapaa-aikaasi? /Lapset

• ulkomailla
• Megazonessa

• hevostallilla

• siellä, missä kaverit on

• Noo perheen kaa jossain kivois paikois

• Sohvilla mukavissa sisätiloissa. 

• Sellossa kavereiden kanssa ja leffassa.
• nuorisotiloilla joita on nyt vain leppävaaran seurakunnan tila siipi ja leppävaaran nuorisotila ke-la

• nuokussa jos se olisi lähempänä

• Kotona ja kivoissa lasten leikkipaikoissa, kuten Hoplopissa, Huimalassa, Flamingossa ym. 

• iha vaa himas tai shoppailee

• Olis kiva jos ois nuorisotila Lintuvaarassa, missä olis pehmeit sohvii ja siell vois viettää aikaa kavereiden kanssa. 
Se olis täss lähellä. 

• Mukavassa ja turvallisessa paikassa. Jossa saa ruokaa



Mitä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi? /Lapset

• Jutella ja kuunnella musiikkia kavereiden kanssa
• Pingistä, biljardia, pöytälätkää, sählyä, tanssia esim. tanssimatto, lautapelejä yhdessä kaveriporukassa. 

• Olla kavereiden kanssa ja urheilla

• pelata pleikkaa tai futista

• leikkiä kevereitten kanssa, harrastuksissa

• Nuorisotiloja lisää. 

• Olla kavereiden ja perheen kanssa. 

• Shoppailla

• Rakentaa legoilla

• Uida
• Haluaisin pelata koripalloa. 

• Ajaa crossia pyörällä

• ratsastaa ja hoitaa poneja, leikkiä keppareilla

• Biljardia

• leipoo



Mitä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi? /Lapset

• Tanssia

• Hengata

• tehdä läksyt

• Haluaisin panostaa kouluun

• Katsoa elokuvia

• päästä soittamaan bändin kanssa

• Seikkailla uusissa paikoissa. 

• vaikk pääsis vaikuttamaan tärkeisiin asioihin

• Chillaaa

• Lukea kokeisiin

• laulaa kuorossa



Kertooko lapsesi vapaa-ajan viettämiseen liittyvistä huolistaan tai toiveistaan? /Aikuiset

52,6 %

47,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Ei

Kyllä, mitä

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.47, Hajonta:0.5) (Vastauksia:137)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0)



Kertooko lapsesi vapaa-ajan viettämiseen liittyvistä huolistaan tai toiveistaan? -
Kyllä, mitä /Aikuiset

• Kavereiden kanssa tiloja, joissa pelata liikuntapelejä

• Liian vähän kenttiä, joissa voisi potkia palloa.  

• Kavereista ja mitä on tehty

• Kerhotoiminta, kun iltsimahdollisuus päättyy tokaluokan jälkeen

• Kokkailu kiinnostaa, samoin ystävien tapaaminen

• Jos esim. Luistelukenttää ei ole aurattu, puiston välineet rikottu ja roskattu

• kertoo jos leikit ei suju tai jos tekevät jotain kivaa. 

• Kaverongelmista

• Pelaa pelejä kännyköillä tai katsoo liika telkkaria. 

• Haluaisi enemmän kavereita

• Haluaa viettää aikaa kavereiden kanssa.  

• Missä olisi kavereita, sitä mietitään.  

• Ei juuri, ovat molemmat (3. luokkalainen, 7.luokkalainen) vielä niin "pieniä", että koti ja kaverit riittäneet. 
• Mahdollisista ongelmista kavereiden kanssa

• Sulkapalloa haluaisi pelata lähellä. 



Kertooko lapsesi vapaa-ajan viettämiseen liittyvistä huolistaan tai toiveistaan? -
Kyllä, mitä /Aikuiset

• enemmän paikkoja leikeille, peleille ja yhdessäololle olisi toiveena

• usemmiten silloin kun on vailla jotain ohjattua tekemistä, esimerkiksi toivoo että vietäisiin pelaamaan sulkapalloa
tai parkouriin

• toive:saako olla pidempään poissa kotoa

• Enemmän liikkuva leikkipaikkoja tästä aluestä ja nuorten vapa-ajan viettämän paikka myös viikonlopu ... 

• ettei ole kavereita aina

• Koulun pihalla joskus pelottavia isoja poikia

• välillä pintapuolisesti ongelmista

• Ei ole tekemistä

• sääoloista johtuen välillä hankala keksiä mielekästä tekemistä ulkona

• Pohditaan yhdessä kivaa tekemistä

• Sitä mitä ei ole koskaan kokenut, ei osaa kaivata. Omat lapset eivät ole kuulleetkaan mistään nuorisotiloista, 
jotka omaan nuoruuteeni kuuluivat. 



Kertooko lapsesi vapaa-ajan viettämiseen liittyvistä huolistaan tai toiveistaan? -
Kyllä, mitä /Aikuiset

• Toive löytää 7.-luokkalaiselle pelikavereita, eli nuorisotilassa voisi olla tietokonepelien pelaamista yhdessä samanikäisten
kanssa. 

• kertoo jos esim. kaverin luona on tapahtunut jotain mikä mietityttää

• kertoo mitä kavereiden kansaa on tehty ja leikitty, tai jos on tapahtunut jotain erityistä/erikoista. 

• Joskun kun kavereille ei sovi tapaaminen heillä tai he eivät pääse leikkimään meille, yksin on tylsää.  

• Jos ei ole sovittua leikkiaikaa kavereiden kanssa, kokee itsensä yksinäiseksi. 

• Haluaisi olla kavereiden kanssa, mutta nämä ovat jääkiekko/jalkapallo/soitto -harrastuksissaan

• koulun pihalla on välillä vanhempia lapsia yläasteelta. silloin siellä ei ole kivaa olla. leikkipuistoja ei ole ihan lähellä. 

• ei ole mitään tekemistä

• kun kaverit eivät ole kotona

• talvella haastellisempaa keksiä.mielekästä tekemistä ulkona kuin kesällä. 

• Joskus kavereiden puute ja paikka minne voisi mennä vaan oleskelemaan, Sellon kirjasto on joskus liian täys ja 
nuorisotilat liian kaukana. 

• Kertoo aina missä on ja kenen kanssa. 

• Joku tila olisi kiva 



Nuorisotilakysely vanhemmille

Oletko törmännyt Lintuvaaran alueella huumeisiin tai muihin päihteisiin?

70,3 %

29,7 %

75,4 %

24,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En

Kyllä, mihin

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.3, Hajonta:0.46) (Vastauksia:138)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:1.25, Hajonta:0.43) (Vastauksia:57)



Oletko törmännyt Lintuvaaran alueella huumeisiin tai muihin päihteisiin? 
/Aikuiset

• Kaikkea on tarjolla

• Humalaista nuorisoa on varsinkin kesäaikaan urheilukentillä ja koulujen pihoilla. 

• Nuorison kaljoitteluun Painiityllä päin kallioilla. 

• Sellon reunalla tuttujen lapsia tupakalla ja humalassa.  

• Koulun pihalla lasia ja ainakin varoitettu neuloista etenkin koulun siivouspäivänä

• Satunnaisia humalaisia piknikillä koulun viereisellä nurmikolla,. löytänyt itsetehdyn "huumeidenpolttopiipun" 

• nuorison ja aikuisten juopottelu yleisillä alueilla

• pussikaljaporukoita näkyy joskus

• Neulat, nuuska, tupakka, alkoholi

• Koulujen pihoilta löytyy oluttölkkejä yms varsinkin viikonloppuisin

• Lintulaakson koulun ja Alepan alueella

• alkoholia nuorisolla yläkoulun pihalla

• Alkoholiin mm. koulun pihalla ja missä nyt esim. huumeita ei esiintyisi? 



Oletko törmännyt Lintuvaaran alueella huumeisiin tai muihin päihteisiin? 
/Aikuiset

• Lintulaakson koulun viereisellä niityllä ja penkillä pussikaljan juomista, olen kuullut huumeiden diilaamisesta
lähistöllä, tuleva validia-asuntola huolestuttaa

• Huumeisiin en, mutta kaljaa käydään juomassa mm. koulun ja päiväkotien pihoilla.  

• Vain juopotteluun, mutta kuullut myös huumeista. 

• Alkoholi

• ainakin alkoholia käyttäviä nuoria pyörii viikonloppuisin leikkipuistossa

• tytär nähnyt kerran koulun pihalla huumepiikin, mutta tästä oli iso juttu koulussa. Minä en ole törmännyt
huumeisiin. 

• Humalaisia harvoin

• lapsi kertoo löytäneensä koulun alueelta ruiskun. kesällä oluttölkkejä Painiityn puiston pelialueelta. 

• tyhjiä alkoholipulloja ja tölkkejä koulun pihoilla ja päiväkotien myös

• pussikaljanuoria kesäisin

• alkoholi

• Välillä näkee päuväkodin pihalla ja koulunpihoilla nuorison viikonloppujuhlien sotkuja

• Nuoriso on joskus ollut juomassa



Oletko törmännyt Lintuvaaran alueella huumeisiin tai muihin päihteisiin? 
/Aikuiset

• nähnyt huumeista olevia aikuisia ja pientareille hylättyjä piikkejä

• Onneksi en... 

• Huumeruiskuja löytynyt metsästä

• kannabikseen, essoihin

• Satunnaiseen alkoholin käyttöön. 

• Rautatieasemalta nuorempi lapseni löysi sanomalehteen käärityn neulan. 16v ennestään tuntematon lapsi pyysi
lainaan puhelinta, kun oli jäänyt ulos ilman avainta; kysyessäni kertoi että oli ottanut Gammaa ja Amfetamiinia. 
Juopuneita aikuisia näkyy Gallerian kuppiloiden tienoilla. 

• Leikkipuistossa käytetty huumeneula

• Toistaiseksi vain tupakkaa ja alkoholijuomia on näkynyt katukuvassa. 

• Tiedän kyllä että niitä on, mutta en vaan ole törmännyt. 

• Lintulaakson koulun pihalla neuloja ja pulloja. 

• alkoholi ja huumeruiskuja



Oletko törmännyt Lintuvaaran alueella huumeisiin tai muihin päihteisiin? 
/Lapset

1. alkoholi

2. tupakka

3. nuuska

4. budi

5. huumeet

• No juoppoja, ja narkkareita on nähty siinä siwan lähellä

• näin lintulaakson koulun pihalla huumeruiskun
• Lintumetsän koulu alueella

• ala-asteella kun olin siivoamassa luontoa näin huumeruiskuja

• aids

• kerran huumepiikkiin koulun pihalla, kerran outo ihminen koulun pihalla (molemmat käsitelty opettajien kanssa)



Oletko joutunut Lintuvaarassa tilanteisiin, jossa sinua on uhattu väkivallalla tai olet 
pelännyt oman turvallisuutesi puolesta?

96,4 %

3,6 %

94,8 %

5,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En

Kyllä, missä t i lanteessa

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.04, Hajonta:0.19) (Vastauksia:138)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:1.05, Hajonta:0.22) (Vastauksia:58)



Oletko joutunut Lintuvaarassa tilanteisiin, jossa sinua on uhattu väkivallalla tai olet
pelännyt oman turvallisuutesi puolesta? - Kyllä, missä tilanteessa

• Liikkuu epämääräisiä jengejä, busseissa häiriököintiä

• on lähtenyt seuraamaan joku tuntematon. 

• Juopuneet henkilöt, epämääräiset kaupustelijat

• kotiimme murtauduttu, pyörä varastettu, sotkemista

• gallerian alueella

• Koulussa (lapset)

• Kerran kotimatkalla vanhempi alakoulun poika uhkasi lyödä puukapulalla (lapset)

• koulussa viimevuonna (lapset)



Nuorisotilakysely nuorille

Oletko törmännyt muihin sinua huolestuttaviin asioihin vapaa-aikoinasi kun et ole kotona?

87,9 %

12,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En

Kyllä, mihin

Kaikki (KA:1.12, Hajonta:0.33) (Vastauksia:58)



Oletko törmännyt muihin sinua huolestuttaviin asioihin vapaa-aikoinasi kun et ole 
kotona? /Lapset

• Koulun piha tuntuu pelottavalta iltaisin, kun siellä ei ole riittävä valaistus

• polkupyörä oli syksyllä jatkuvasti ilkivallan kohteena koulun pyörätelineessä

• moneen asiaan

• miehien ahdisteleviin katseisiin

• Vanhat ihmiset kävelevät punaisia päin ja ihmiset kävelevät keskeltä tietä. 

• moneenkin eri asiaan

• hiv



Tarvitaanko Lintuvaaran alueelle nuorisotila?

94,8 %

5,2 %

67,2 %

32,8 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kyllä Ei

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:1.05, Hajonta:0.22) (Vastauksia:134)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:1.33, Hajonta:0.47) (Vastauksia:58)



Jos Lintuvaaran alueelle tulisi nuorisotila, viettäisitkö vapaa-aikaasi siellä? /Lapset

45,6 %

21,1 %

17,5 %

15,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

1 krt/ vko

1-2 krt/ kk

harvemmin

en koskaan

Kaikki (KA:2.04, Hajonta:1.12) (Vastauksia:57)



Jos Lintuvaaran alueelle tulisi nuorisotila, voisitko toimia siellä vapaaehtoisena?
/Aikuiset

30,9 %

33,8 %

35,3 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En

1 krt/vuosi

1-2 krt/puolen vuoden aikana

Nuorisokysely - aikuiset (Kaikki vastaajat) (KA:2.04, Hajonta:0.81) (Vastauksia:136)
Nuorisokysely - lapset - kopio (Kaikki vastaajat) (KA:0.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:0)



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Lapset

• Tylsää olla vaan ulkona varsinkin jos on kylmä. Eikä isolla porukalla voi mennä kenenkään kotiin. 

• Pimeän ja märän syksyn ajaksi olisi todella hyvä saada nuorisotila Lintuvaaraan, jotta alakoululaisille olisi paikka jossa olla 
kavereiden kanssa ja vanhemmat tietäisivät missä pienet koululaiset ovat. Olisi yhteisiä aktiviteetteja ja mieluusti jotakin
ohjattua toimintaakin. Saisi pienet koululaiset tekemään asioita yhdessä sen sijaan, että istuvat kännyköiden kanssa
kahdestaan kaverin kanssa jonkun kotona. Erityisesti pojille ei seuratyyppistä kilpailullista liikunnallista aktiviteettia vaan
hauskanpitoon perustuvaa sisä- ja ulkoliikuntaa, askartelua ja kokkikerhoja, käsitöitä ja puutöitä tms. Vaikka isommat
koululaiset voisivat vetää pienemmille nuorisotalolla pienimuotoisia harrasteita tai pelejä ja leikkejä. 

• Ketään ei ole missään sillä kaikki vain menevät koteihinsa sillä ei _kirjaimellisesti_ ole mitään paikkaa johon voi mennä! 

• Tekemistä lisää. 

• Karaoke, laulukilpailu, paljon retkiä Kamppiin, ratsastusta, ilmainen buffet:syö niin paljon kuin haluat! :) 

• Nuorisotila veisi liikaa rahaa

• Olen saanut nuokkarilta uusia ystäviä

• Biljardipöytä ?? 

• Olisi kiva myös viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa koulun pihalla. 

• leikkipaikkoja on liian vähän. 

• en katso tarpeelliseksi perustaa lintuvaaraan nurisotilaa,sillä aivan lintuvaaran vieressä on leppävaaran nuorisotila. luulisi
kaupungilla olevan muuta tarvetta rahalle

• Nuorisotila olisi hyvä, ettei koulun pihalla hengaileville olisi joku muu paikka kuin koulun piha ja penkit ja pöydät jäisi
rauhaan. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi. 
/Lapset

• Olisi kiva jos olis niinku ulkoväline "kirjasto" et vois lainaa kaikkee

• :) 

• Enemmän nuorille sopivia paikkoja. 

• jos nuoriso tila saadaan toteutettua siellä pitäisi olla ala ja yläkoululaisille erikseen ajat milloin olla siellä ja kun 
on ylä asteelaisten vuoro sinne saisi tulla kaikki 18.vuotiaaseen asti niin saataisiin ottaa kavereitakin mukaan :D 

• hengaaminen keskittyy koulunpihoille, jotka roskaantuvat ja kärsivät muusta epäasiallisesta käytöksestä. 
nuorisotila olis jees. 

• Olisi joku pieni kodinomainen paikka jossa voisi tavata kavereiden kanssa ja tehdä yhdessä erilaisia juttuja, 
kuten pelata pelejä ja leikkiä

• Nyt ei oo tarpeeksi tekemistä. Haluaisin nuorisotilaan LittleBigPlanetin ja muita pelejä. 

• Tääll on nyt liian vähän tekemistä. Tilassa pitäis olla pelejä kuten SingStar ja LittleBigPlanet

• No nuoret käyvät paljon alepaan välitunneilla niin olisi varmaan mukavampaa jos olisi oikeasti joku paikka
hengata nii siellä voisi olla joku herkku automaatti ja asioita jotka oikeasti kiinnostavat nuoria

• Hiv ja aids

• Nuorten vapaa-ajan vietto keskittyy Selloon, vanhempien nuorten kaduille polttamaan tms. Jos nuorisotila
saataisiin toimimaan, saattaisin käydä katsomassa sitä, mutta en varsinaisesti koe siihen tarvetta :)  



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Nuorisotilaan pitäisi olla mahdollista antaa porttikielto muun alueen /vieraille tulijoille. <Sellainen valvonta, ettei
huumekauppaan / minkäänlaiseen värväystoimintaan mahdollisuuksia. Kaikenlaiset ryöstelyjengit ovat käsittämätön ilmiö, 
niistä tulisi päästä eroon.  

• Etenkin kun lapset kasvavat olisi hienoa, että Lintuvaaran alueella olisi alueen lapsille/nuorille turvallinen paikka, johon olisi
matala kynnys mennä ja joka olisi lasten/nuorten mielestä kiva. Jos tälle ei löydy omaa tilaa, voisi nuorisoiltoja mielestäni
järjestää myös koulun tiloissa, mikäli tämän saisi neuvoteltua koulun kanssa. Esim.Lintulaakson koulun sijainti on hyvä. 
Myös erilaiset kerhot olisivat tervetulleita ainakin näin äidin mielestä, täytyy kysyä lapsilta vielä.:)   Alueen lapset
harrastavat paljon, joten esimerkiksi nuorisoilta 1 ilta viikossa voisi olla hyvä. Alkuiltaan nuoremmat ja loppuun
vanhemmat ja jotain kivaa vapaamuotoista ohjelmaa ja vapaa-aikaa.
Toisaalta oma lapsi lähtee syksyllä yläasteelle muualle, maailmakuva vähän laajenee, myös ystäväpiiri laajenee ja 
sekoittuu, kaikki kaverit eivät asu Lintuvaaran alueella. Tällöin paikka voisi olla myös Lintuvaara-Leppävaara välillä, jossa
onkin jo Leppävaaran nuorisotila.  

• Koulut voisivat tarjota liikuntasalia oppilaiden vapaaseen käyttöön (kerhotoiminta tms.). koulupäivien jälkeen, kun ip-
toiminta ei käytä salia. Lapset saataisiin liikkumaan vapaaehtoisesti. 

• Monet nuoret menevät nyt Leppävaaran alueelle vapaa-aikaa viettämään ja se on pelottavaa. Leppävaara on niin levoton
paikka ja siellä liikkuu paljon huumeita ja muuta. Jos Lintuvaaraan saadaan enemmän aktiviteetteja nuorille, niin eivät
sitten lähtisi välttämättä pidemmälle. Nuoret tarvitsevat myös paikkoja joissa saisivat vapaasti oleskella ilman että poliisi
heti häätää pois. 

• Nuoriso kerääntyy kouluille ja niiden ympäristöön viettämään vapaa-aikaa. 
Tilausta olisi nuorisotilalle, jossa olisi myös turvallisia aikuisia läsnä!!

• Liikunta ja pelipaikkoja lisää - kuten uusmäen vihreä kenttä. Nyt isot valtaavat ja roskaavat sen. Pienillekin olisi syytä olla 
oma mielekästä ulkonapelailua mahdollistava paikka. Ei aina tarvitse olla ohjattua treeniä. 
Myös aikuisille jumppalaitteita ulos, esim kuten Esportcenterin edessä. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Oman nuoruuteni muistaen, tuntui todella hienolta kun Kauniaisissa oli Grani clubi johon olivat nimenomaan yläkoululaiset
tervetulleita disscoilemaan, seukkaamaan ja fiilistelemään. Pieni buffetti oli josta sai ostaa limppaa ja pientä suolaista ja/tai 
karkkeja. Siellä tuli oltua ja opeteltua nuorten elämää. Tuntui kivalta kun vanhemmat luotti ja myöskin hakivat illan
päätyttyä. Ei tarvinnut kaupungille hinkua ( en olisi päässytkään silloin 80-luvulla).

Nykynuoret kokoontuvat paljon porukoissa, ja hengailevat alueiden puistoissa, päiväkotien pihoilla, notkuvat
kauppakeskuksien lähellä tai "käty" huusholleissa. ( Kämppä tyhhjä)  Myös Lintuvaaran Alepan ja Uutun seutu on 
hengailumestoja. Urheiluhalli nvieressä oleva nuorisotila "ei vedä" tarpeeksi. Nuorille voisi olla työpajoja, 
harrastustoimintaa, peli-iltoja perinteisten kortti- ja lautapelien tiimoilta, soittamista, tanssimista, vaikka kankaankudontaan
jos niikseen tulee. Nuorilla tulisi olla paikka jossa heitä kuunneltaisiin ja heille annettaisiin tilaa. siitä huolimatta, että
kehossa ja mielessä myllertää ja kuohuu. Nuorten kanssa pärää terveellä järjellä oleva teflonpintainen aikuinen, joka ei
pienistä hätkähdä. 

Ilolla havainnut, että osalla nuorissa tiukentunut asenne päihteisiin, mutta myös niitä joilla isoja ylilyöntejä jo 14 vuotiaana. 
Lepyläinen urheilijaneiti jo kaksi kertaa vatsahuuhtelussa tämän kevään aikana. Onneksi joukossa aina mukana nuoria, 
jotka tuntevat vastuunsa, ilmoittavat vanhemmille ja/tai poliisille. 

• Hiljattain kävi tapaus, jossa muutama alakoululainen uhkaili toiselta alakoululaisilta rahaa Alepalla. Uhkailtu lapsi kertoi
asiasta kotona, ja kiitos yhteisömme, koulujen ja sosiaalisen median, asia selviteltiin pian koulujen ja vanhempien toimesta
ja uhkailijoille kävi siten nopeasti selväksi ettei "pöllöily" Lintuvaarassa kannata, koska täällä välitetään ja puututaan
asioihin. Toivon että tämäntyyppinen kyläyhteisömäinen toiminta jatkuu ja välittämisen kulttuuria voitaisiin myös
nuorisotilan kautta viedä eteenpäin. Nuorisotila - etenkin jos sen kunnostamiseen/rakentamiseen/konseptointiin otetaan
nuoret itse mukaan, voisi auttaa myös siihen että nuoret välittävät tilasta jossa ovat, ja paikat pysyvät paremmin kunnossa. 
Nythän aikaa vietetään esim. koulujen ja päiväkotien pihoilla, ja nuoriso näyttää esim. roskaavan paikkoja melko tavalla. 

• Enemmmän ohjattua toimintaa

• Alueella ja sen lähistössä on paljon lapsia, joista kasvaa nuoria. Nuorisotila ehkäisi ei toivottua käyttäytymistä, kun nuorilla
olisi paikka mihin mennä ja tekemistä. Toivoisin kouluihin tai niiden läheisyyteen koulun jälkeistä toimintaa, jotta lapsien ei
tarvitsi olla tokaluokan jälkeen pitkiä iltapäiviä yksin kotona. Olisin valmis maksamaan kerhotoiminnasta. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Pääosin täällä asuu hyvin käyttäytyviä lapsia. Lintuvaaran koululta ja tarhan pihoilta joskus hätistelty kaljoittelevia
nuoria.  

• Eiköhän tämä harrastamaton porukka hakeudu hengailemaan ostareille. 

• Maksutonta toimintaa enemmän lapsille ja nuorille. 

• Kesäaikaan puistoista ja päiväkotien + koulujen pihoista muodostuu ajanviettopaikkoja. Nämä vapaamuotoiset
kokoontumiset aiheuttavat sotkemista ja vahingontekoa.
Voisiko Lintulaakson koulun yhteyteen järjestää toimintaa kesäiltaisin? Jos paikasta muodostuisi toiminnan
keskus, se olisi kaikkien olohuone ja siten arvokas. 

• Toivoisin nuorille tilan jossa voisi viettää aikaa kavereiden kanssa tänne Lintuvaaraan .  

• Bänditilaa toivotaan kovasti. Nuoremmalle taide tai kokkikerho olisi kiva. 

• Ulkoliikuntapuitteet hyvää huolta niistä esim. Pieni jalkapallo kenttä tuhottu Uusmäen pallokentän vieressä. 
Ylibuukattu paikka ja käytössä teinien biletyspaikkana. Keräsimme useaan kertaan olut tölkit, tupakan tumpit
sieltä pois viikonlopun iltakäytön jälkeen.  

• Nuorisotila voisi olla hyvä, koska Alepalla näyttää olevan aina nuoria istuskelemassa, mikä kertoo siitä ettei ole 
paikkaa minne mennä. 

• Ohjattua toimintaa tarvittaisiin, esim iltapäiväkerhoja pienemmille, lautapeli-iltoja koululaisille ja isommille diskoja
(alkometriin puhallutus ovella, järjestyksen valvojia tarvitaan, paksua paperia seinille tägeja yms varten). Paikka
jossa nuoret voisivat luottamuksellisesti puhua omista asioistaan ja tavata kavereita. Toivottavaa kuitenkin olisi, 
ettei Leppävaaran puolelta tulisi häiriköintiä - käytännössä mahdotonta toteuttaa? 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Vanhempien pitäisi olla aktiivisempia ja esim. ylä-aste ikäisten vanhempien tulisi esim. viikonloppuisin kiertää koulujen ja 
päiväkotien pihoja, katselemassa ettei nuoret tee ilkivaltaa.  

• Nuoriso tila olisi kiva paikka nuorille viettää aikaa. Meidän lapset ovat joskus käyneet leppävaaran nuorisotilalla, mutta olisi
kiva jos lintuvaaran puolella olisi omansa, lintulaakson, lintumetsän ja lintuvaaran oppilaille ja muillekkin. Meillä kaksi
erityislasta ja molemmat koulussa toisaalla eli nuorisotila olisi tosi hyvä paikka tutustua lähi alueen nuoriin. Lintuvaaran
koulussa meillä on 3.lk tyttö ja hän on juuri tulossa nuorisotila ikään. Asukaspuisto on ollut kiva tähän asti, mutta nyt alkaa
olla jonkin muun paikan vuoro. Toivottavasti alueelle saataisiin oma nuorisotila! 

• Nuorisotila tarvittaisiin. Voisiko se olla koulun tiloissa tai Uutussa yhteistyössä seurakunnan kanssa? Nyt Uutun pihalla
istuskellaan ja välillä rikotaan paikkoja. Uuttu olisi keskeisellä paikalla. Uutussa näyttäisi olevan tilaa iltaisin.  

• Alepalla notkuminen voisi vähentyä jos olisi nuorisotila. Kauniaisten nuorisotalo vaikuttaa viihtyisältä. Huolestuttaa, että
aina pelataan konsolipelejä jonkun luona, biljardi tms olisi tervetullut lisä. 

• Joku yhteinen tila Lintuvaaran ytimessä (Uutun/Lintulaakson koulun) olisi tervetullut. Sellainen, johon on matala kynnys
mennä ja jossa on lapsia/nuoria aidosti kiinnostavaa tekemistä tarjolla.  

• pihapelejä ja -leikkejä

• Aloite on erinomainen! Lintuvaaraan tarvitaan ehdottomasti paikka/tila, jossa nuoret voivat kokoontua yhdessä. 
Sellon kauppakeskus ei voi olla ainoa vaihtoehto ja se on myös turhan kaukana.
Suljettujen omakotipihojen rinnalla kaupunginosa tarvitsee kipeästi avoimia julkisia tiloja - nyt niitä ei ole käytännössä
lainkaan! Alue on lähes umpimielisen suljettu. Ainoita yhteisöllisiä paikkoja ovat oikeastaan koulut.
Jos nuoret hengaavat surkeasti Alepan pihalla tai jäävät pyörimään Sellon käytäville, se on vain ja ainoastaan Espoon
kaupungin ja aikuisten aikaansaamattomuutta. Lintuvaaralaiset nuoret ovat olleet tässä asiassa väliinputoajia vuosia! 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Nuorisotilan tulisi sijaita keskeisellä paikalla Lintuvaarassa, jossain "keskustan" tuntumassa jo valmiiksi vilkkaalla
alueella. Samalla koulujen ulkokenttiä ja pihoja voidaan hyödyntää. 

• Ongelmana eivät yleensä ole Lintuvaarassa asuvat vaan muualta mopoilla paikalle saapuvat (onneksi
vähälukuiset) paikkojen särkijät. Erityisen ongelmallista on kesäinen rettelöinti, moporalli ja paikkojen sotkeminen
Lintulaakson kolulun piha-alueilla. Järkevää toimintaa ja toimintatilaa nuorille kaivataan. 

• Toivottavasti saamme Lintuvaaraan nuorisotilan. Sellossa maleksiminen ei ole lainkaan hyvä juttu. Mieluummin
valvovien nuorisotyönohjaajien silmien alla jotain mielekästä tehden. Tulen ehdottomasti vapaaehtoiseksi
mukaan, jos sisäilma on ok. Olen homealtistunut

• Olisi tarpeen keskeisellä sijainnilla oleva paikka, jonne olisi helppo tulla ja jossa järjestettäisiin kaikkea kivaa
yhteistä toimintaa, kokkailua, musisointia, pelailua, diskoja yms. 

• olen huolissani siitä, että oman lapsen (3. luokalla) kaverit tuntuvat vain istuvan kotona pelaamassa, esimerkiksi
spontaania ulkoilua ei harrasta juuri kukaan. Ainoa keino saada lapset liikkumaan on viedä heidät jonnekin
erikseen. 

Toisen nuorisotalon toimintaa seuranneena totean, että pelimahdollisuuksia ei tarvitse järjestää nutalla. 
Esimerkiksi viikonloppuna tuolla nutalla järjestettiin tapahtuma, jonka ideana oli se, että pelataan ja valvotaan
koko yö. En käsitä tuollaisen toiminnan järjestämistä ollenkaan, kun muutenkin on tiedossa että nuoret pelaavat
ja valvovat aivan liikaa.  

• Tokaluokkalainen tytär on vielä nuori ja vanhempien tarkan holhouksen alla. Vuoden, parin päästä tilanne
muuttuu meidänkin perheessä ja tarvetta nuorisotilallekin olisi. 

• Toivoisin talvi aikana hyvä vaihtoehtoja tästä aluestä mistä lapset ja nuoret saavat viedä vapa-aika turvallinen. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Kannatan lämpimästi nuorisotilaa!! Jo näillä 12-vuotiailla olisi selvästi tarve tilalle, jolla hengailla kavereiden ja 
vastakkaisen sukupuolen kanssa! Nyt paikka on ollut lähinnä koulun piha ja Galleria. Leppävaaran nuorisotila on myös "eri
reviirillä", siellä ovat käyneet vain satunnaisesti. 

• Oma nuorisotila olisi todellakin tarpeen, ei tarvitsisi lähteä Leppävaaraan ja omalla alueella olevaan tilaan olisi helpompi
mennä ja tutustuisi alueen muihin nuoriin. Nykyisin notkutaan kaupan nurkilla, koulujen tienoilla ja kesäisin puistojen
nurkilla. 

• "Nuorisotilat" eivät sinänsä ratkaise nuorten vapaaajan ongelmia, kyse lienee aivan jostain muusta kasvatukselliset
hasteet vanhemmilla, koulun panostus syrjätyneisyyteen ja siihen miten olla avoimesti kanssaihmisten kanssa.
Minun ehdotukseni
- Panostakaa mielummin nykyisiin liikuntatilohin ja niiden tilojen vetäjiin. Nykyisten " tyhjillän" oleviin tiloihin voidaan hyvin
järjestää huomattavasti edullisemmin nuorisolle mitä erillaisimpia ohjelmia ja toimintaa kunhan ideat otetaan käytöön . Eli 
kyse ei ole tilojen lisäämisestä vaan kuinka nykyisiäkin voitaisiin hyödyntää tehokkammin ja paremmin ottaen huomioon
nuorison tarpeet.
Liian usein nähdään nurmikon olevan vihreämpää aidan toisella puolen, kuin että huolehdittaisiin omasta nurmikosta ja 
katsotaisiin kuinka siitä saataisiin vihreämpää .... tai mitä sillä on väliä onko se vihreää jos sielä ei saa ..pelata jalkapalloa... 
got the point... 

• Nuorisotila olisi todella tärkeä ja kannatettava ajatus! Toivottavasti se saadaan toteutumaan :) 

• Muutimme tänne Rovaniemeltä, jossa asuimme 2 v, sitä ennen 10 v Lintuvaarassa. 

Rovaniemellä nuorisomme oli melkein päivittäin nuorisotilalla, tapasivat siellä kavereita, siellä oli välillä ohjattua toimintaa
ja välillä vapaata aikaa, satunnaisia discoja ym. Meistä oli mukavaa, että kokoontuivat, viihtyivät ja olivat nuoriso-ohjaajien
silmien alla. Olisipa Lintuvaarassakin vastaava. Nyt on vain Sellon kulmat. Kuulemma osa kaveriporukasta on alkanut
hengailla Kampissa. Ajatus ei tunnu yhtään kivalta

• Tila, jossa on kirjoja ja pelejä esim. pingis, biljardi, leipomispaikkoja, urheilumahdollisuuksia, petanque, kroketti, musiikkia
ja jokin mahdollisuus ostaa jotain juotavaa/syötävää olisi upea. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Aika rauhalliselta vaikuttaa yleisesti. Koulun pihalla on hengailijoita, mutta mihinkään ikävään en ole törmännyt. 

• Nuorisotila voi tuoda ympärilleen myös lieveilmiöitä kuten jengit ja kiusaaminen.

• Esikoinen on satunnaisesti käynyt Leppävaaran nuorisotilassa Veräjäpellonkadulla. Toiminta siellä on minulle
vierasta. Nuorisotila Lintuvaarassa toisi toiminnan lähelle ja tutummaksi ja sitä myötä turvallisemman oloiseksi.  

• Nuorisotila Siipi on tosi hyvä Leppävaarassa (seurakunnan tila), mutta se on turhan kaukana. Vastaavaa toivon
Lintuvaaraan. 

• Nuorisotalo

• Minulla on pelko että nuoret eristäytyvät tietokoneidensa ääreen. Yhteisessä tilassa voisi vaikka pelata biljardia
kavereitten kanssa, tai vain istuskella ja olla yhdessä. 

• Erittäin hieno juttu! 

• Toistaiseksi omien lasten kohdalla harrastukset ja koti ovat riittäneet. Emme tällä hetkellä koe nuorisotilaa
tarpeelliseksi ja lisäksi on pelko, että sinne kerääntyy toimettomia nuoria, jotka mahd. käyttävät päihteitä ja 
tekevät ko alueella ilkivaltaa. 
Mielestämme harrastaminen ja vapaa-ajan vietto kotona/ kavereilla on parasta. 

• Niin kauan kun omat lapset ovat nuorisotila-ikäisiä olisin kyllä valmis olemaan mukana. Lasten ystävätkin
kävisivät vielä tutummiksi... Nuorisotila voisi olla muuta kuin urheilupaikka. Paikka jossa olisi luvallista pelata
pelejä, kuunnella musiikkia, löhöillä ja vaan olla. Paikka, jossa olisi mahdollista järjestää alaikäisille disko-tai 
muita iltoja ja josta voisi tarpeen tullen ostaa pientä välipalaa. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Nuorisotila Lintuvaarassa olisi hyvä olla olemassa, Leppävaaran nuorisotila ei houkuttele Lintuvaaralaisia nuoria. 
Nimenomaan 14 - 17 vuotiaille saisi olla oma tilansa. (Uutussa toimiva "kirkon kerho" ei ottanut 13/14 vuotiaita enää
joukkoonsa koska olivat liian vanhoja, luulisi että tämän ikäisistä pitäisi enemminkin pitää kiinni kuin työntää valvotusta
toiminnasta pois.) 
Vanhempien valvonta rundit voivat olla käytänössä haasteellisia. Aina vaihtuva aikuinen >> kukaan ei ehdi tutustumaan
toisiinsa; ei välttämättä paras ratkaisu. Voisi olla hyvä saada myös aktiivisia nuoria (yli 18v) mukaan jollain pienellä
korvauksella... Jos kaupunki saisi tilat aikaiseksi ja ei ammattilaiset talkoovoimin pyörittämään sitä, niin vastuu kysymykset
on ensin selvitettävä.

Lintuvaara tuntuu edelleen olevan jonkinlainen "lintukoto", ja erittäin turvallinen alue niin nuorille kuin aikuisillekin. 

• Olisi hienoa jos löytyisi sellainen paikka jossa nuoret saisivat yhdessä viettää aikaa. Voisiko esim. Leppävaaran
asukaspuistoa (os. Pikkulinnunreitti 16) vastaavaa paikkaa löytää vuokrattavaksi jostain vanhasta talosta. Voisiko
asukaspuisto voisi olla nuorisotoiminnan käytössä iltaisin. 

• Toivon, että oman lapsen nuoruus ei kuluisi Sellossa notkuen, vaan että Lintuvaarasta löytyisi paikka ajanvietolle.  

• Sellon kirjasto on lähellä ja ison ostoskeskuksen palveluineen houkutteleva. En kuitenkaan haluaisi lapseni viettävän
aikaansa ostoskeskuksessa. Mikäli täällä olisi nuorisokeskus siellä saisi olla myös järjestettyä toimintaa, ei vain 
oleskelupaikka.

Huumeongelmasta, mikäli sellainen alueella on, pitäisi kertoa vanhemmille, jotta voivat seurata tilannetta ja Pyrkiä
ehkäisemään että omaf lapset eivät lähtisi mukaan. myös nuorten olisi hyvä tietää tilanteesta. 

• Alepan lähistölle olisi loistava saada oma tila nuorille. Keskellä kaikkea ja "kaikkien silmien alla". Ei pitäisi olla joka ilta auki
ja tilaa voisi käyttää vaikka muuhunkin toimintaan, niin ei menisi nuorisotoimelle koko lasku. Yhteistyötä musiikkikoulujen, 
tanssiopistojen, paikallisten yrittäjien jne. kanssa. 

Tai miten olisi nuorisotila uuteen remontin alla olevaan Lintuvaaran kouluun niin kauan kun siellä on tilaa? Tai nuorisoiltoja
koulun iltakäyttöosion puolelle nuorisotoimen järjestämänä (yhteistyössa vanhempien kanssa). Buffettia voisivat vaikka
pitää vy ja luokat ja kerätä samalla varoja.... 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Toivoisin Lintuvaaraan omaa nuorisotilaa, jossa nuoret voisivat kokoontua päihteettömästi mielenkiintoisen
tekemisen äärelle tai vain oleskelemaan. Muistan itse, että parasta nuorisotalossa olivat teemakerhot kuten
savipaja ja bändikerhot, diskot ja yönuta, eli yö nuorisotalolla ohjatun tekemisen parissa.  

• Jokin päihteetön kahvila jossa nuoret voisivat kokoontua

• Alle 10 vuotiaiden pitäisi olla omassa kodissa tai kavereiden luona viettämässä vapaa aikaa. Hieman
vanhemmat lapset/nuoret voivat hyötyä nuorisotilasta, jos heillä ei ole tarpeeksi omia harrastuksia.  

• Voisiko ajatella että vanhemmat tai vapaaehtoiset sitoutuisivat esim. 1 hlö/vuosi pitämään nuorille jonkin
harrasteillan/-iltapäivän esim. Uutussa (venyttely, aerobic, shakki, korttipeli, herkkujen leipomisilta tms. mitä
nuoret haluaisivat). Tämä lähinnä että jos ei saada varsinaista nuorisotilaa. 

• Lintuvaaran alueelta ei löydy ilmaista/edullista tekemistä nuorelle, joka ei harrasta urheilun joukkuelajeja. 
Tarvittaisiin muunlaistakin kerhotoimintaa, vaikkapa pienoisrautatie- tai lennokkikerho tms. 

• Ehdottomasti tarve nuorisotilalle. Nyt nuoria notkuu Alepalla tai Uutun edustalla muös usein. Tylsää kun eivät
pääse sisätiloihin. 

• Nuorisoa hengailee lähinnä Alepan nurkalla, mutta häiriökäyttäytymistä ei ole ollut. Kesäiltaisin ja -öisin melko
railakasta mopoajelua mm. koulujen pihoilla. Urheilumahdollisuudet ovat kohtuulliset hyvät, mutta esim. teatteri-
ja bänditoimintaa voisi olla. 

• Jos nuorille saadaan nuorisotila niin koulujen piha-alueet ja kiipeilytelineet jää kenties paremmin alimpien
koululuokkien lasten vapaa-ajan käyttöön. 

• Nimenomaan nuorille huonosti järkevää ajanvietto paikkaa. 



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Tilat pitäisi olla niin, etteivät ne häiritse asuinrauhaa eli ei omakotitalojen vieressä. Hyvä paikka olisi Lintuvaaran
"keskusta" eli vanhan pankin (kukkakauppaa vastapäätä) tyhjä tontti. 

• Pojille voisi olla vaikka pingis-pöytä, lautapelejä, musiikkia. Tietsikkapelit olisivat varmaankin ok., mutta toisaalta
niitä pelataan jo monen kotona, joten ehkei jatkuvasti vaan silloin tällöin. Esim. jokin teema-iltakin voisi olla; 
tietsikkapelikisat tms., lautapelikisat yms.
Leffa/videoilta? 

Toivoisin, että siitä tulisi monipuolinen nuorten kohtaamispaikka. Selkeät säännöt kaikille ja turvallinen, mukava
yhdessäolemisen/tekemisen paikka nuorille. 

• pihapelejä voisi olla enemmän. nykyään kaikki (liikunta)toiminta tapahtuu maksullisissa seuroissa. 

• Olisi kiva jos meillä olisi täällä oma tila johon nuoret voisivat kokoontua. Olen kuullut, että Leppävaarassa toimiva
nuorisotila on ainakin ollut vähän levoton ja siellä ei ole haluttu tämän vuoksi viettää aikaa. 

• Lapset mielellään tekisivät läksyjä yhdessä vaikka isommassa ryhmässä. Myös ruoanlaitto (välipalat) ja 
leipominen yhdessä tuntuu kiinnostavan. Jotakin vaihtoehtoa Sellossa notkumiselle olisi hyvä saada ajoissa. :) 

• Lintuvaaran alueella ei ole oikeastaan minkäänlaista nuoristo- tai urheilutoimintaa. Myös Lintumetsän koulun
liikuntatilat olisi ymmärtääkseni mahdollista saada lasten iltakäyttöön jos löytyy siihen sopivia vetäjiä. Näin
saataisiin myös urheilutekemistä lapsille.

Nuorisotila on erinomainen ajatus. Se antaisi nuorille mahdollisuuden kokoontua ja viettää aikaa turvallisessa
ympäristössä. Tuen tätä lämpimäksi.  



Mitä vielä haluaisit kertoa nuorten vapaa-ajan vietosta Lintuvaaran alueella? Kerro
toiveistasi ja ehdotuksistasi.
/Aikuiset

• Espoon kaupungilta voisi vaatia luistinratojen ja urheilukenttien kunnossapidossa samaa laatutasoa kuin
(köyhemmältä) naapurikunnaltamme Vantaalta. Vantaan puolella esimerkiksi jääkentät ovat paremmassa
kunnossa kuin Lintuvaarassa. Nyt kun Lintuvaaran alakoulu valmistuu, haluamme että Lintuvaaran koulu
urheilukenttä otetaan Espoon kaupungin jääkenttien kunnossapito-ohjelmaan, sillä takavuosina kävi niinkin että
jouduimme sitä itse jäädyttämään. Haluamme että jää on hyvässä luisteltavassa kunnossa läpi pakkasajan. 

• Mieluummin lähialueella nuorisotila, jossa aktiviteetteja, kuin päämäärätöntä ja valvomatonta hengailua Sellossa
tai leikkipuistoissa. Esimerkiksi Lintukulman päiväkodin pihaa on usein nuorisoryhmät sotkeneet. 

• Ensin sanon että terveydellisistä syistä en voisi toimia vapaaehtoisena nuorisotilassa, ei siksi etten haluaisi.

Kyllä jokin paikka olisi nuorille saatava ja sinne mukavia pelejä (ei nettipelejä). Muuten voi tuo Sellon läheisyys
imaista vanhempia
teinejä. 

• 2 vanhinta lastani ovat 2 vanhinta lastani (syntyneet 2001 ja 2003)  ovat joskus käyneet Leppävaaran
nuorisotilassa. Viihtyivät siellä . Mutta koska se on kauempana eikä siellä pääasiassa käy omat kaverit koulusta, 
on se jäänyt pois.
Lintuvaaran alueen oma nuorisotila kokoaisi lapset/nuoret yhteen ja olisi parempi vaihtoehto kuin Alepan
parkkipaikka tai Sello, jossa olen usein nähnyt alueen nuoria viettämässä aikaansa. Nuorisotilassa on kuitenkin
läsnä aikuisia seurana, apuna ja vähän katsomassa mitä tapahtuu.
Itselläni on vain hyviä muistoja Laajasalon nuorisotiloista, jossa vietin itse aikaani lapsena. 

• No lintuvaarassa ei todellakaan ole nuorisolle mitään paikkaa. Varsinkin talvella olisi varmasti mukavaa päästä
sisätiloihin. Lintuvaaralainen nuorisotila voisi hillitä myös sellossa notkumista. 


