Vaikuta vasuun! – kysely huoltajille, yhteenveto vastauksista

Kysely oli avoinna lasten huoltajille ja kaikille halukkaille vastaajille varhaiskasvatuksen nettisivuilla 31.3.
saakka. Vastaajia oli yhteensä 88, kaikkiin kysymyksiin ei ollut välttämätöntä vastata. Suurimman osan
vastaajista lapsi oli varhaiskasvatuksessa, neljän vastaajan lapsi käytti avoimia varhaiskasvatuspalveluita
(Perhetupa Soffa, seurakunnan kerho) ja kuudella vastaajista ei lapsi käyttänyt kumpiakaan palveluita.
Kyselyn kysymykset olivat osaksi monivalinta-kysymyksiä, osa oli vapaamuotoisesti vastattavia.
Monivalintakysymysten vastausten pohjalta kootut diagrammit ovat liitettynä tähän kysymyskohtaisesti.
Vapaamuotoisista kysymyksistä on laadittu yhteenveto sekä poimittu muutamia kommentteja, jotka ovat
kursiivilla.

Mikä on sinulle tärkeintä varhaiskasvatuksessa?

Mitkä asiat ovat lapsellesi tärkeitä varhaiskasvatuspäivän aikana (lapsen näkemys)?
Kysymykseen oli vastannut 73 henkilöä. Vastauksissa nousi selkeästi tärkeimmäksi asiaksi leikki. Se oli
mainittu 46 vastauksessa. Toiseksi tärkein asia olivat kaverit, jotka olivat mainittu 42 vastauksessa. Monissa
kohdissa nousi myös esiin monipuolisen ja lapselle mielekkään toiminnan tärkeys. Turvalliset ja tutut
kasvattajat ovat myös tärkeä asia varhaiskasvatuspäivässä.
”Lapsenlähtöinen ote hoitoon, otetaan huomioon lapsen omat leikkimieltymykset leikkihetken aikana.
Turvallinen ja tuttu hoitaja.”
”Huolehtiva ja hoitava henkilökunta, joka kuuntelee juuri lapsen sen hetkisiä tarpeita ja kunnioittaa lapsen
toiveita. Paljon erilaista kivaa touhua ulkona ja sisällä. Kivat leikkikaverit, joita henkilökunta tarkkailee,
etteivät he pääse kiusaamaan tai syrjimään.”
”Leikkiminen ja että aikuiset vahtii (vastaaja 4-v.)”
”Että hoitopaikassa on vastassa tutut ja turvalliset hoitajat sekä kaverit. Että päivässä on paljon erilaista
touhua, mielekkäimpinä asioina lapsi kokee askartelun ja liikunnan.”
”Mahdollisuus leikkiin ja kokemus tulla kuulluksi ja nähdyksi, myös myönteisesti.”
”Tutut lämminhenkiset hoitajat, hyvät kaverisuhteet, mielekäs tekeminen”

Mitkä asiat ovat sellaisia, joihin toivot lapsesi voivan vaikuttaa varhaiskasvatuspäivän aikana?
Kysymykseen oli vastannut 53 henkilöä. Päivän aikana toivottiin, että lapsi voisi valita leikin omien
mieltymystensä mukaisesti tai leikkikaverin leikkiin. Tämä nousi esiin 31 vastauksessa. Lasten toivottiin
pystyvän vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun, huomioitaisiin lasten toiveet toiminnassa. Tämä nousi
esiin 22 vastauksessa. Ryhmässä yksilöllisyyden huomioiminen koettiin tärkeäksi, annetaan lapselle myös
mahdollisuus olla yksin ja rauhassa hänen kaivatessa omaa tilaa.
”Lapsi saa itse valita osan päivän touhuistaan/leikeistään. Hänen olisi hyvä myös saada vaikuttaa esim.
teemojen valintaan, kun suunnitellaan tulevaa tekemistä.”
”Lasten keskinäiset vapaat leikit kun ohjattua toimintaa ei ole. Silloin saavat käyttää omaa mielikuvitusta
leikkien keksimiseen ja opettelevat samalla miten ryhmässä ja muiden kanssa tullaan toimeen.”
”Millaisia leikkejä / tekemistä päivän aikana on tarjolla, toiminta suunnitellaan lapsilähtöisesti; lapsen
mielenkiinnon kohteet huomioidaan”
”Olisi mukava,jos joskus lapset otettaisiin mukaan suunnittelemaan viikon aktiviteettia. Saisivat porukalla
suunnitella hoitopäiviinsä puuhaa.”
”Erikseen sovittavat lasten suunnittelemat päivät. Esim pienryhmä suunnittelee ryhmällesi päivän tekemiset
yhdessä.”
”Lapsen mielikuvitusta tuettaisiin sillä, että lapset saavat miettiä itse leikkien sisällöt eikä niitä olisi liiaksi
ylhäältä ohjattu. Haastetaan lasta keksimään toimintaa itse niin sisällä kuin ulkona (toki turvallisuuden ja
järkevyyden rajoissa). Aina ei kaikkien hetkien tarvitse olla ohjattuja.”

”Ulkoilu, leikkiminen, askartelu: ei mennä tiiviisti suunnitellun aikataulutuksen mukaan vaan annetaan
lapsille tilaa ja aikaa.”
”Yksilöllisyyden huomioiminen tärkeää, vaikkei lapsi itse osaisi sanoittaakkaan.”

Mitkä arvot koet tärkeiksi varhaiskasvatuksessa?

Mitä tulevaisuuden taitoja on tärkeää edistää varhaiskasvatuksessa?

Miten haluaisit Kauhajoen paikallisuuden näkyvän varhaiskasvatuksen toiminnassa?
Kysymyksiin oli vastannut 44 henkilöä. 17 vastauksessa mainittiin erilaiset vierailut/käynnit lähikohteissa,
yrityksissä, kouluissa, tutustumista kotikuntaan yms. 13 vastauksessa nostettiin esiin yhteistyö kolmannen
sektorin tai liikuntatoimen kanssa. Lapset tutustuisivat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja kokeilisivat eri
lajeja. Lähiruoka ja siihen panostaminen tuotiin esiin vastauksissa.
”Tutustuttaisiin monipuolisesti esim. Kauhajoen kulttuuritarjontaan ja liikuntapaikkoihin, yhteistyö esim.
erilaisten yritysten kanssa.”
”Vierailuina lähikohteisiin, paikallisten vierailijoiden käynteinä.”
”Retket eri kohteisiin”
”Tutustuminen omaan kotikuntaan.”
”Paikallisia tuottajia/palvelutarjoajia käyttämällä ja paikallisiin kohteisiin tutustumalla esim. retkeillen.”
”Lapsille tulisi jo varhaiskasvatuksessa tutuiksi paikkakunnan leikkipuistot, Virkku, metsät ehkä jotkut
museot (kotiseutumuseo ym), jolloin isompanakin niissä liikkuminen on luontevaa. Aina ei tarvitse lähteä
kauas vaan läheltäkin löytyy hienoja juttuja.”
”Lähiruoka, retket paikallisiin kohteisiin laajemmin kuin lähimetsään ja urheilukentälle, paikallisia esiintyjiä
kulttuurielämyksissä”
”Lähiympäristön hyödyntäminen, mahdollisimman paljon paikallisia tuottajia (ruoka, hankinnat, palvelut) ja
lapselle tietoisuutta siitä että asuu Kauhajoella jne.”

”Kauhajoen historiasta voisi kertoa ja tehdä retkiä Kauhajoella”
”Retkiä lähikohteisiin, kirjasto tms.”

Mikä on mielestäsi leikin tärkein tehtävä?

Miten huoltajien osallisuus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla varhaiskasvatuksessa?

Mitkä asiat varhaiskasvatuksen toiminnassa ja kasvatustyössä ovat sellaisia, joihin sinä huoltajana haluat
vaikuttaa?
Kysymykseen oli vastannut 42 henkilöä. Vastauksissa eniten esiin nousi vuorovaikutuksen merkityksellisyys
sekä kasvatuskumppanuus. Lisäksi mainittiin ryhmäkoosta, ruoka/ruokailut, turvallinen
varhaiskasvatusympäristö, yksilöllisyyden huomioiminen sekä kasvattajien pysyvyys.
”Kaikkia lapsia ja heidän perheitä kohdeltaisiin samalla lailla.”
”Avoimen yhteistyön vaaliminen kasvatushenkilöstön kanssa. Toivon, että lapset voidaan huomioida
yksilöinä ja heidän vahvuuksiaan tuetaan.”
”Asialliset tilat ja ympäristö sekä välineet”
”Ryhmäkoot turvallisiksi ja henkilöstön määrä.”
”Haluan tietää millaisessa pienryhmässä lapseni touhuaa. Haluan tiedon, jos lapsellani on ongelmia jossain,
esim. käyttäytymisessä. Lapsen vasu on mielestäni tärkeä tapa kuulla hoitajan mielipide lapsesta ja tämän
vahvuuksista ja heikkouksista. Siellä koen, että voin myös itse tuoda esiin toiveitani.”
”Kasvatuskumppanuuden vahvistamiseen”
”Ehdottomasti varhaiskasvatuspaikassa tarjottava ruoka”

”Haluan kokea tulevani kuulluksi ja olevani rehellisessä vuorovaikutuksessa lastemme hoitajan kanssa.
Yhteistyön tulisi olla luontevaa ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä menevää sekä positiivisissa että
kehitettävissä asioissa.”
”Tarpeellinen määrä henkilökuntaa ja aikaa vastaamaan lasten tarpeisiin, puuttumiseen esim.
kiusaamistilanteisiin, vanhempien kanssa yhteydenpitoon, lapsen lohduttamiseen ja syliin ottamiseen ja
ylipäänsä lasten huomioimiseen, myös niiden, jotka eivät pidä suurta meteliä, kasvattajan pysyvyys, lapsen
osallisuus omista asioistaan puhuttaessa.”
”Lapsen turvallinen varhaiskasvatusympäristö, haluan tietää, että lapsiani kohdellaan hoidossa tasaarvoisesti sekä huomioidaan tilanteet, joissa saattaa tulla kiusaamista tms.”
”Ainakin vanhempana toivoisin pysyvyyttä hoitajien suhteen, etteivät vaihdu vuodesta toiseen niin lapsella
pysyy turvallinen ja tuttu olo hoidossa”

Millaisia arviointimenetelmiä toivoisit käytettävän varhaiskasvatuksen arviointiin?

Lapsesi päivä on täynnä merkityksellisiä pieniä, mutta tärkeitä asioita. Kerro meille lyhyt tarina lapsellesi
merkittävästä kokemuksesta päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa.
Onko jotakin, joka erityisesti on jäänyt lapsellesi mieleen ja jota hän hyvillä mielin muistelee? Voit kertoa
myös omat havaintosi siitä, mistä lapsesi on nauttinut ja iloinnut varhaiskasvatuksessa ollessaan.
Kysymykseen vastasi 67 henkilöä. Päällimmäiseksi ja mieleenpainuvimmiksi kokemukseksi ovat jääneet
erilaiset vierailut ja retket. Monesti retket metsään, siellä majan rakentaminen ovat jääneet lapselle
mieleen. Myös kaverit ja omahoitaja ovat muodostuneet tärkeiksi ja merkityksellisiksi asioiksi
varhaiskasvatuksessa.
”Metsäretket,nuotiolla makkarat,Maatalousoppilaitoksella ja Ammattioppilaitoksella vierailut.Samoin
"työpaikka"vierailut.Uiminen,leikkipäivät erityisesti.Kevät retket koko päiväkodin joukolla linja-autolla.”
”Lapseni nauttii siitä, kun aikuinen pitää sylissä ja leikkii hänen kanssaan. Toki myös kaverit ovat tärkeitä,
mutta eniten hän on kertonut kotona hetkistä, kun aikuinen on tehnyt jotain mukavaa hänen kanssaan.”

”Lapseni nauttii päiväkodissa erityisesti harvoin tapahtuvista asioista, kuten esim. sählypelit
leikkihuoneessa. Työskentelyt toimintahuoneessa (keittiö, verstas, jne.) ovat mielenpainuvia tai ihan vain
metsäretki.”
”Leipominen yhdessä porukalla tai esimerkiksi makkaranpaisto pienellä metsäretkellä”
”Usein muistellaan kavereita ja hoitajia. Sekin kettoo paljon että lapsi kaipaa hoitajaa jos hoitaja on poissa”
”Puumaja oli parasta”
”Askartelut, ulkoilut, makkaranpaisto ulkona, se, kun saa leikkiä kavereiden kanssa, "omat aikuiset" ovat
tärkeitä (vaalikaa hyvää työyhteisöä, sillä se heijastuu lapsiin ja vanhemmat näkevät sen aikuisista), kaikki
sisäliikuntaradat, esiintymiset juhlissa. ”
”Päiväkodissa olevat erilaiset tapahtumat ja järjestetyt retket ovat olleet erityisen mieluisia.”
”Soffan kerhot ja muksuparkit sekä seurakunnan kerho, ovat paikkoja joihin aina haluavat mennä ja tulevat
pois iloisin ja hyvin mielin odottaen seuraavaa kertaa.”
”Päivähoidossa muistellaan tapahtumia, joita normaalissa arjessa ei ole. Esim tanssiaiset ovat kova juttu.
Päivähoidossa ei tarvitse olla jatkuvasti "äksöniä", mutta välillä juhlahetkien kokeminen piristää. Silloin
näkee, että lapsi ihan leijuu onnesta. Toisaalta myös hoitoon mielellään meneminen joka ikisenä päivänä
kuvastaa sitä, että lapsella on hoidossa turvallinen ja hyvä olla.”
”Poliisi ja rosvoleikit”
”Ulkoilu, siitä hän aina kertoo mitä ovat pihalle tehneet.”
”Metsäkirkko käynnit. Papin puhuminen asioista. ”
”Eniten meillä kerrotaan siitä, onko naapurin lehmät laitumella vai ei.”
”Lapselle jää mieleen hyvin laulut ja loruttelut. Niitä luritellaan automatkoilla ja kotona. Metsäretkipäivistä
on iloittu, samoin kuin hevosvierailusta! Tärkeää on aina se, että on päässyt päivän aikana ulos leikkimään!
Kasvattajan lapselle antama hyvä kehu, kiitos tai hyvä palaute on lapselle jäänyt monesti mieleen. (Esim.
Miten on onnistunut askartelussa, miten hienosti osasi itse pukea, syönyt kaiken ruuan tai maistellut kaikkia
lajeja jne.) Aikuisen silittelyt lepohetkellä on jäänyt hyvänä ja lämpimänä ajatuksena.”
”Erilaiset toiminnat joita päiväkodissa tehdään. Yhtenä esimerkkinä; talvirieha jossa pihalla oli erilaisia
toimintapisteitä ja ulkona paistettiin makkaraa. tästä on puhuttu pitkään tapahtuman jälkeen. Lisäksi
jokaisena päivänä on hyvin tärkeää että paikalla on lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen ja sijaiset pysyisi
ryhmissä samoina.”
”Voi näitä hyviä hetkiä on paljon! Retket ja leikit, askartelut ja onnistumisen ilot niissä sekä ihan pienet asiat
kuten hetket hoitajien sylissä asioista jutellen. Paljon on kerrottu kotona asioita hoidosta ja yleensä ne
pienimmät asiat on tärkeimpiä. ”

