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Lukijalle
Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3549. Oppaan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esimerkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esimerkiksi käytetty litterointitaso.
Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauksen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:
Kasanen, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) & Kitinoja, Helli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) & Nissinen, Kaija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu): Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: haastattelut ja työpaja 2020 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0
(2021-12-14). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:TFSD3549
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1
Aineiston kuvailu
1.1

Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: haastattelut ja työpaja 2020
Aineiston nimi englanniksi: Promoting Health and Well-being of Children, Young People and
their Families in Seinäjoki: Interviews and Workshop 2020
Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (14.12.2021).

1.2

Sisällön kuvaus

Tekijät
Kasanen, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
Kitinoja, Helli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
Nissinen, Kaija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Aineiston tekijänoikeudet
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja
Varamäki, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Aineisto luovutettu arkistoon
28.6.2021
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat
ennaltaehkäisy; hyvinvointi; julkiset palvelut; kaupunkiympäristö; kehittäminen; lapset (ikäryhmät); nuoret; perheet; terveyden edistäminen; yhteistyö

Tieteenala / Aihealue
OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet
CESSDAn luokitus: Lapset; Nuoret; Yleinen terveydentila ja hyvinvointi

Sarjakuvaus
Tämä aineisto kuuluu sarjaan:
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus
Aineiston teemana on Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa tehtävä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Aineisto sisältää neljä haastattelulitteraatiota ja
kuusi kuvatiedostoa virtuaalisesta Padlet-työpajatyöskentelystä. Lisäksi on arkistoitu taulukkotiedosto (bgF3549.csv), joka sisältää lisätietoa työpajatyöskentelystä. Aineisto on osa Euroopan
aluekehitysrahaston rahoittamaa hanketta Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena
vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä (hankenumero A74909).
Haastatteluissa ja työpajatyöskentelyssä kartoitettiin Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Aineisto on kerätty osana Healthy Kids of Seinäjoki -toimintaa, jonka tavoitteena on, että kaikki kaupungin sektorit edistävät oman toimintansa ja moniammatillisen yhteistyön kautta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä yhdessä sidosryhmien, muun muassa kolmannen
sektorin ja yritysten kanssa. Työpajatyöskentelyosa on kerätty Teamsin kautta Padlet-alustaa
hyödyntäen. Osallistujatehtävänä oli, että työpajan osallistujat kirjasivat näkemyksiään Padletalustalle ja siellä toteutettiin myös äänestys tärkeimmistä kommenteista.
Taustatietoina haastatteluissa kysyttiin haastateltavan asemaa. Tämän kvalitantiivisen aineiston
lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3552
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: kysely 2020.

1.3

Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
2

1.4. Aineiston käyttö
Kohdealue: Seinäjoki
Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
Perusjoukko/otos: Henkilöt, jotka työskentelevät Seinäjoen kaupungin johdossa ja heidän nimeämänsä avainhenkilöt
Aineistonkeruun ajankohta: 3.2.2020 – 20.4.2020
Kerääjät: Kasanen, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu); Kitinoja, Helli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu); Nissinen, Kaija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Muu keruumenetelmä, Taltiointi
Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko; Osallistujatehtävä
Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto
Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta
Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poiminta
Haastatteluihin valittiin haastateltavat harkinnanvaraisesti Seinäjoen kaupungin johdosta. Työpajoihin osallistujiksi kutsuttiin haastateltavien nimeämät avainhenkilöt lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Aineiston määrä: Neljä haastattelulitteraatiota odt-muodossa ja kuusi kuvaa PNG-muodossa

1.4

Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa
Tutkija on anonymisoinut aineiston. Aineistosta on poistettu nimet ja ammattiasemat haastateltavien ja kolmansien henkilöiden osalta.

Julkaisut
Kasanen, M., Kitinoja, H. & Nissinen, K. (2021) Healthy Kids of Seinäjoki (HKS) - ’Lisää
informaatiota tarvittaisiin’: HKS-kehitysalustahankkeessa toteutettu nykytila-analyysi Seinäjoen kaupunkiorganisaation lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 34. Saatavana: https://
www.theseus.fi/handle/10024/497657
Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3549

Liittyvät aineistot
FSD3552 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen
kaupunkiorganisaatiossa: kysely 2020
3

1. Aineiston kuvailu

Aineiston sijainti
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

4

Liite A
Esite tutkittaville
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FSD3549 L ASTEN , NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS TÄMINEN S EINÄJOEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA : HAASTATTELUT JA TYÖPAJA 2020
FSD3549 P ROMOTING H EALTH AND W ELL - BEING OF C HILDREN , YOUNG P EOPLE
THEIR FAMILIES IN S EINÄJOKI : I NTERVIEWS AND W ORKSHOP 2020

AND

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

TIEDOTE HAASTATTELUSTA

Seinäjoella aloitettiin vuonna 2009 poikkihallinnollinen lasten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistoiminta, joka profiloituu nyt Healthy Kids of Seinäjoki -toimintana. Healthy Kids of
Seinäjoki -toiminnan juuret ovat Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun 2013–2020 -ohjelmassa.
Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnan tavoitteena on, että kaikki kaupungin sektorit edistävät oman
toimintansa ja moniammatillisen yhteistyön kautta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja
terveyttä yhdessä sidosryhmien, mm. kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.
Tämän haastattelun tavoitteena on selvittää Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Healthy Kids of Seinäjoki) nykytilaa ja kehittämistarpeita.
Haastatteluiden avulla haluamme saada näkemyksiä, millaista toiminta on eri toimialoilla, ketkä
ovat toimijoina, mitä hyviä käytänteitä on olemassa, miten toiminnassa on onnistuttu ja miten
toimintaa tulisi kehittää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
nykytilan kartoitus on tärkeä toiminnan kehittämisen ja seurannan lähtökohta, jolla myös tehdään
arvokas tekemänne työ näkyväksi.
Selvitystä varten haastattelemme Seinäjoen kaupungin keskeisiä eri alojen asiantuntijoita.
Haastattelijoina ovat hankkeessa työskentelevät TtM Maria Kasanen, TtM Helli Kitinoja ja TtL Kaija
Nissinen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Nykytila-analyysin laatimiseksi kerätään tietoa
haastattelujen lisäksi myös muilla menetelmillä eri kohderyhmiltä. Työstä julkaistaan raportit
liittyen nykytila-analyysiin ja tutkimus- ja kehittämistoimenpidesuunnitelmaan. Lisäksi mahdollisesti
julkaistaan aiheeseen liittyä artikkeleita. Haastatteluista saatua materiaali käytetään myös Healthy
Kids of Seinäjoki –kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä –hankkeen
työpajoissa jatkotyöstämisen pohjana.
Sähköisesti käsiteltävä materiaali on hankkeen aikana tallennettuna SeAMK:n sisäisellä
verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Paperimuotoinen materiaali säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon

on rajoitettu vain tietoja käsitteleville hankkeen työntekijöille. Hankkeen päättymisen jälkeen
SeAMK:n verkkolevyllä ja lukituissa kaapeissa oleva aineisto tuhotaan ja aineisto arkistoidaan
haastatellun luvalla Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus-, ja
opiskelukäyttöä varten. Haastatteluaineisto anonymisoidaan tutkimusteknisin keinoin niin hyvin
kuin mahdollista. Haastatelluille ei voida kuitenkaan taata täyttä anonymiteettiä, koska haastattelun
sisältö saattaa viitata asioihin, joista haastateltava on tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn
osalta noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Tietosuojaseloste on luettavissa
osoitteessa https://storage.googleapis.com/seamk-production/2019/12/tietosuojaseloste-hks.pdf

Jos haluatte osallistua haastatteluun, toivomme että ystävällisesti allekirjoitatte seuraavalla sivulla
olevan suostumuslomakkeen. Haastattelu kestää noin 1½ tuntia. Tämä tiedoteosa jää Teille.
Vastaamme mielellämme haastattelututkimusta koskeviin kysymyksiin.

Yhteistyöstä kiittäen
Maria Kasanen, TtM, lehtori [yhteystiedot poistettu]
Helli Kitinoja, TtM, erityisasiantuntija [yhteystiedot poistettu]
Kaija Nissinen, TtL, yliopettaja [yhteystiedot poistettu]

SUOSTUMUS HAASTATTELUUN
Olen saanut kutsun “Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten
kasvun lähteenä” hankkeeseen liittyvään Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Healthy Kids of Seinäjoki) nykytilaa ja kehittämistarpeita
koskevaan haastatteluun. Olen lukenut tämän suostumuksen yhteydessä saamani haastattelusta
kertovan tiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen haastattelusta ja sen yhteydessä
toteutettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Minulla on ollut mahdollisuus
esittää kysymyksiä tutkijoille.
Ymmärrän, että haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Minulla on oikeus kieltäytyä
siitä ja keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta. Voin
myös peruuttaa tämän suostumuksen haastattelun päätteeksi, jolloin tietojani ei käytetä.
Osallistumisen keskeyttäminen tai suostumuksen peruuttaminen eivät vaikuta kohteluuni tai
asemaani nyt tai vastaisuudessa. Ymmärrän, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti
salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Haastattelut nauhoitetaan/videoidaan ja
varustetaan tunnisteilla, jotta haastateltavien henkilöllisyys ei paljastu. Haastatteluaineiston sisältö
saattaa kuitenkin mahdollistaa haastatellun henkilöllisyyden paljastumisen, jonka vuoksi täyttä
anonymiteettiä ei voida taata.
Annan suostumukseni

Olen tutustunut Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun
lähteenä hankkeeseen liittyvään Healthy Kids of Seinäjoki -toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita
koskevan haastattelututkimuksen tiedotteeseen ja sen liitteisiin. Annan suostumukseni
haastateltavaksi.
Lupa haastattelun arkistointiin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon
▢ Haastatteluni saa arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

tietoarkistoon

luovutettavaksi

▢ Haastatteluani ei saa arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Allekirjoitus:____________________________________________________________________

Nimenselvennys:________________________________________________________________

Aika ja paikka:__________________________________________________________________

Suostumuslomakkeita allekirjoitetaan kaksi kappaletta, joista toinen jää Teille ja toinen palautetaan tutkijoille

Liite B
Haastattelukysymykset
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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Haastattelukysymykset

Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
1. Kuinka merkityksellisenä näette lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen Seinäjoella?
2. Mitä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mielestänne
tarkoittaa?
3. Kuinka lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä organisoidaan ja
koordinoidaan?
4. Mitkä ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat
asiakirjat ja mistä ne ovat saatavilla?
5. Ketkä ovat Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kohderyhmänä?
6. Mitkä ovat mielestänne lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen
tavoitteet? (yleiset + toimialan)
7. Ketkä ovat mielestänne toimijoina lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä?
8. Ketkä ovat mielestänne avainhenkilöitä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä?
9. Millaiset ovat mielestänne toimijoiden valmiudet ja osaamisperusta lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen?
10. Kuinka toimijoiden valmiuksia ja osaamista kehitetään ja ylläpidetään?
11. Millä menetelmillä ja toimenpiteillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen pyritään?
12. Kuinka kuvaisitte lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näyttöön
perustuvuutta?
13. Mitkä ovat mielestänne toiminnan hyvät käytännöt ja miksi?
14. Mitä hyötyjä toiminnalla mielestänne saavutetaan?
15. Mitä mahdollisia haittoja toiminnasta mielestänne seuraa?
16. Kuinka kuvaisitte resursseja, joita on käytössä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen?
17. Kuinka kuvaisitte toiminnan arviointiprosessia?
18. Mitä indikaattoreita seurataan toiminnan arvioimiseksi?
19. Miten kuvailisitte lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
tähtäävän toiminnan vaikuttavuutta?
20. Mitkä ovat sidosryhmiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
21. Kuinka sidosryhmät osallistuvat toimintaan?
22. Kuinka sidosryhmien osallistumista tuetaan ja resursoidaan?
23. Kuinka toiminta rahoitetaan?
24. Mitä kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja rahoituskanavia liittyy lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen?
25. Kuinka kuvailisitte toimintaa eettisistä näkökulmista? (esim. oikeudenmukaisuus, terveyserojen
kaventaminen, yksilön oikeudet ja autonomia, mahdolliset epäsuotuisat vaikutukset, toiminnan
hyödyllisuus ja kaupalliset yhteydet)
26. Mitkä tekijät koette esteiksi tai haasteiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä?

27. Mitä tutkimus- tai kehittämiskohteita nimeäisitte lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä olevan?
28. Kuinka toiminnan jatkuvuus on näkemyksenne mukaan varmistettu?
29. Miten kuvaisitte toiminnan siirrettävyyttä ja mukautuvuutta?
30. Millaisena näette mahdollisuudet avata lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä kertyvää tietoa tutkimuskäyttöön?
31. Millaisena näette yritysyhteistyön mahdollisuudet lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen palvelutuotannossa?

Healthy Kids of Seinäjoki –toiminta
1. Miten kuvaisitte Healthy Kids of Seinäjoki –toimintaa?
2. Miten kuvaisitte Healthy Kids of Seinäjoki –toiminnan suhdetta, eroja ja yhtäläisyyksiä lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen?
3. Kuinka Healthy Kids of Seinäjoki toiminta on organisoitu ja koordinoitu?
4. Mitä mielestänne tarkoittaa Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta?
5. Mitä tutkimus- ja kehittämiskohteita mielestänne on Healthy Kids of Seinäjoki –toiminnassa?

Liite C
Virikemateriaali
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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
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HK: No sitten, mitä tää mielestäsi tarkoittaa tää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen? Mitä tarkoittaa?
H: Kyllä se varmaan sitä tarkoittaa, että liikuntamahdollisuudet ja tällaiset
harrastusmahdollisuudet on kunnossa, ja tuota muuten virikkeellinen ympäristö ja …
yleensä ottaen ihmiset on paremmalla mielellä ja voi hyvin ja….
HK: Joo
H: Haastavat kysymykset, toivottavasti helepottuu loppua kohti.
HK: Nää on ainakin laajat kysymykset, mutta ehkä sitten tulee joitakin tarkempia..
H: Näinhän se yleensä menee.
HK: No miten tätä asiaa on organisoitu ja koordinoitu täällä kaupungissa?
H: Onhan meillä näitä monenlaisia ohjelmia, mutta tuota tietysti meidän toimialalla
pyritään tällaiset sitten jo kaavoituksessa ottamaan huomioon, varattu riittävästi
puistoja ja muuta tällaista, viheralueita ja tietysti harrastepaikkoja pyritään
järjestämään ja rakennetaan toimitiloja, jotta ne olis sitte fiksuja ja virikkeellisiä ja
sitte esteettömyys on tietysti yks tärkeä tekijä nykypäivänä. Jos on jotain rajoitteita,
niin pystyis niitä sitten käyttämään. Tietysti samat asiat on sitten
kadunrakentamisissa ja tämmösissä, ja leikkipuistotkin on sitten meillä, että ne olis
hauskoja ja turvallisia. Toimivia ja turvallisia.

