Yhteenveto päiväkoti naavatassun palautekyselystä 2021
Varhaiskasvatuksen palautekysely toteutettiin sähköisesti touko-kesäkuussa 2021. Kysely oli suunnattu 41
lapsen huoltajille ja vastauksia tuli 17 (Tutkijat 6, Etsijät 4 ja Vaeltajat 7).
Varhaiskasvatuksen ohjaukseen liittyvät kysymykset
Oletteko saaneet riittävästi tietoa kunnan varhaiskasvatuspalveluista?
kyllä 16
ei 1
Miten varhaiskasvatuksen hakuprosessi sujui?
hyvin 13
melko hyvin 4
huonosti 0
erittäin huonosti 0
Onko hoitopaikkaan tutustuminen ollut riittävää?
kyllä 15
ei 2
Miten näitä palveluja voisi kehittää?
Tutustua paremmin sisätiloihin.
Mielestäni kaikki meni oikein hienosti.
Whatsup ryhmä vanhemmille voisi olla hyvä lisäys niin tulisivat vähän muut vanhemmatkin tutuksi
Jos ei olisi koronaa, niin voisi käydä tutustumassa muutaman kerran enemmän.
Aluksi voisi olla tutustumiskäynti jossa pääsisi henkilökunnan lisäksi tutustumaan toimitiloihin jne.

Varhaiskasvatuksen tiloihin liittyvät kysymykset
Onko hoitopaikan sisätiloissa mielestänne riittävästi leikkitilaa?
kyllä 17
ei 0

Ovatko sisätilat mielestänne turvalliset?
kyllä 17
ei 0
Miten sisätilojen turvallisuutta voisi mielestänne vielä kehittää?
Ilmastointi.
Sisätilat ovat turvalliset kun lapsiryhmät ovat riittävän pienet. Mieluiten leikkiryhmät max 7 lasta.
Tuuletuksen melu oli yllättävän suuri jossain kohtaa kevättä.
Oletteko tyytyväisiä hoitopaikan ulkotiloihin? (Piha-alueen viihtyvyys/toimivuus, leikkivälineet ja parkkialue)
kyllä 16
ei 2
Ovatko ulkotilat mielestänne turvalliset?
kyllä 16
ei 2

Miten ulkotilojen turvallisuutta voisi mielestänne vielä kehittää?
Parkkipaikka on sopiva, mutta ns. sisäänkäynti ahdas, parkkikselle kun kääntyy niin nurmikon puolelta
monesti pitää kaartaa.
Lisää varjopaikkoja.
Talvella piha on liukas.
Ei niinkään turvallisuutta, mutta ulkotiloihin voisi laittaa pyörätelineen, jotta lapsen voisi tuoda omalla
pyörällä aamulla ja hakea iltapäivällä. Pyörän voisi säilyttää päivän ajan turvallisessa ja valvotussa
paikassa.
Kevään ja syksyn ongelma on huvimajan ympärille muodostuva suuri vesilammikko joka mielestäni tulisi
rajata niin ettei lapset saisi mennä siihen. Näin on ainakin monissa muissa paikoissa tehty vastaavien
ongelmien kanssa. Lisäksi myös kiipeily telineiden luona ainakin pienempien kohdalla tulisi aina olla
aikuinen avustamassa kiipeilyä.
Katoksen ympärille kertyy keväisin ja syksyisin valtavat vesialueet, näille voisi tehdä jotain.
Kiipeily telineet /liukumäet voisivat olla loivempia. Olemme viikonloppuisin käyneet liukumassa ja vauhdit
tulee todella kovaksi.
Riittävästi henkilökuntaa paikalla, se on mielestäni aina tärkeintä.

Lasten perushoitoon liityvät kysymykset
Viihtyykö lapsenne nykyisessä hoitopaikassa?
kyllä 17
ei 0

Ulkoillaanko hoitopaikassa mielestänne riittävästi?
kyllä 17
ei 0

Huolehditaanko lapsen pukeutumisesta hoitopaikassa riittävästi?
kyllä 15
ei 3
Kehitysideoita hoitopaikalle liittyen lapsen perushoitoon:
Isommiltakin lapsilta voisi vielä enemmän tarkistaa onko vaatteet oikein päin tai vaatteita sopivasti keliin
nähden.
Lapset saavat pukea itsensä ulos, mutta mielestäni aikuisen tulisi tarkistaa että onko se riittävä
Ulkona saisi joskus olla enemmän vaatteita.
Päiväuniasiassa voitaisiin huomioida paremmin perheen tarpeet esim.silloin kun lapsi ei enää tarvitse
päiväunia.
Varhaiskasvatuksen toiminnan puitteisiin liittyvät kysymykset
Onko hoitopaikan lapsiryhmä sopivan kokoinen?
kyllä 17
ei 0

Onko lapsiryhmän ikäjakauma sopiva?
kyllä 17
ei 0

Mikä tiedotusmuoto on perheellenne mieluisin?
kunnan verkkosivut 11
eteisen ilmoitustaulu 9

Kuinka usein tutustutte viikkosuunnitelmiin?
viikoittain 12
harvemmin 6
Lapsen kasvatukseen liittyvät kysymykset
Otetaanko hoitopaikassa riittävästi huomioon huoltajien kasvatusnäkemykset?
kyllä 16
ei 0
Onko hoitopaikassa riittävästi monipuolista toimintaa?
kyllä 17
ei 0

Kehitysideoita hoitopaikalle liittyen lapsen kasvatukseen:
Omia leikkikalupäiviä kunhan koronatilanne sen sallii
Vierailua palvelutaloon SÄÄNNÖLLISESTI tilanteen salliessa. Opetetaan lapselle että senioritkin ovat
tärkeitä ja he ovat maan meille rakentaneet. Läheisten kuuluu käydä omaisiaan tervehtimässä eikä
unohtaa sinne! Esittää joku laululeikki tai esitellä piirustuksia....
Hienoa, että myös lähialueen jumppasaleja on välillä voitu käyttää.
Kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset
Toimiiko yhteistyö kodin ja hoitopaikan välillä?
kyllä 17
ei 0
Onko ryhmän henkilökunnan kanssa mahdollista keskustella lapsen hoidosta?
kyllä 16
ei 1
Koetteko, että teillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsenne hoidon kehittämiseen?
kyllä 15
ei 1
Saatteko ryhmän henkilökunnalta asiallista ja riittävää palautetta päivän tapahtumista?
kyllä 15
ei 2

Onko huoltajien ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö mielestänne riittävää?
kyllä 17
ei 0
Perheille ja huoltajille suunnatut tilaisuudet ovat kuluneen vuoden aikana olleet vähäiset. Kauden
päätökset on korvattu joulun alla Nukketeatteri Viidakkopöllön "Talvitarina" esityksen videotallenteella ja

nyt toukokuussa on tulossa jakoon "Tulipas Soppa" esitys. Mitä mieltä olitte ideasta ja itse esityksestä?
Hyvä idea, pidimme esityksestä 9
hyvä idea mutta emme pitäneet esityksestä 0
Kiinnostuimme, mutta syystä tai toisesta esitys jäi katsomatta 7
emme kiinnostuneet esityksestä 1
Miten huoltajien ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä voisi mielestänne vielä kehittää?
Vaihtelevaa infoa päivän tapahtumista ja kun ei ole oma ohjaaja paikanpäällä, niin toinen ohjaaja ei
tietenkään tiedä miten päivä on kulunut. Välillä omien ohjaajienkin antama palaute on vähäistä, mutta jos
jotain erikoista tapahtunut niin siitä tulee paremmin tietoa.
Reissuvihko.
Varhaiskasvatuksessa on tehty kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma yhteistyössä perheiden
kanssa. Miten olemme mielestänne onnistuneet kiusaamisen ehkäisyssä ja mahdollisten
kiusaamistilanteiden käsittelyssä?
Ainakaan meidän kohdalla kiusaamista ei ole ollut. Ja mitä lapselta olen kuullut, niin kaikkeen
kiusaamiseen ja huonoon käytökseen on puututtu välittömästi.
En ole tietoinen tästä suunnitelmasta. En myöskään tiedä onko päiväkodissa kiusaamista, muuta kuin
sen perusteella mitä lapsi kertoo.
Tilanteisiin puututaan hyvin ja ripeästi
Mielestäni hyvin.
Ei ole kokemusta, mutta vaikuttaa että ikäviin asioihin puututaan nopeasti ja asia käydään hyvin läpi
En ainakaan itse ole joutunut kiusaamisesta kuulemaan, niin uskoisin että hyvin.
En ole ollut mukana?
Sen verran hyvin että kotona ainakaan ei ole kiusaamisesta ollut minkäänlaisia viitteitä
Oman lapsen ryhmässä on hyvin puututtu tällaisiin ja vanhempia tiedotettu.
Hyvin on onnistuttu.
Hyvin.

Kulunut toimintavuosi on ollut erilaisten suositusten ja rajoitusten täyttämä. Oletteko saaneet
toimintavuoden aikana riittävästi tietoa poikkeusjärjestelyistä ja ovatko järjestelyt mielestänne olleet
riittäviä?
Kyllä
Kyllä. Nopea reagointi on hyvä juttu ja tiedotus on toiminut.
Olen saanut.
Tiedotus päiväkodin avautumisesta ja hoitojärjestelyistä koronasulun jälkeen olisi voinut olla selkeämpää
ja avoimempaa. Esimerkiksi Marttilan kunta hoiti tiedottamisen Facebook-sivuillaan Koskea paremmin.
Ryhmien erillään pitäminen huhti-toukokuussa on ollut hyvä asia, ja sen olisi voinut toteuttaa jo syksystä
alkaen, kun toiveita siitä esitettiin useamman vanhemman taholta. Toivoisin jokaisen vanhemman
käyttävän maskia tuonti- ja hakutilanteissa.
Lapsi on oppinut perusteellisen käsien pesun niin, että opettaa vanhempaakin :)
Muuten ihan hyvät, mutta olisi pitänyt aikaisemmin rajata ryhmät eri paikkoihin varsinkin yhteinen
syöminen. Itse vähän ihmettelen miksi pitäisi olla maski päällä jos lapsen jättää ulkona hoitoon ja siirtyy
ulkona kauemmaksi ulko-ovesta. Sisään vietäessä maskin käyttö on tietysti aiheellista
On saatu ja on riittäviä. Kunhan vanhemmat pitävät vähänkin nuhaiset lapset kotona.
Erittäin riittävät
Tietoa on tullut riittävästi, aiemmin olisi voinut toteuttaa omissa ryhmissä tapahtuvan aamuruokailun

Hyvin ollaan saatu tietoa ja järjestelyt ovat olleet riittäviä.
Olemme olleet tyytyväisiä.

Risuja ja ruusuja
Olen todella tyytyväinen nykyiseen malliin jossa lapsella on mahdollisuus saada erityistä tukea jos sen
tarvetta on. Erityisen tuen tarve hoidetaan ammattimaisesti ja laaja-alaisesti ja uskon että siitä on todella
paljon apua koulumaailmaan siirtyessä.
Ihanat ihmiset
Poikkeusoloista huolimatta lapseni on tänä vuonna saanut erinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta
kasvattajilta, jotka ovat rautaisia ammattilaisia ja tekevät työnsä asiantuntemuksella, täydellä tarmolla ja
täydestä sydämestä. Toivon samojen kasvattajien jatkavan ryhmän kanssa syksylläkin. Lapsi on viihtynyt
päiväkodissa hyvin ja lähtee sinne joka aamu ilomielin. Lapseni erityistarpeet on otettu huomioon hienosti
ja asiantuntevasti, ja lapsi on kasvanut ja kehittynyt vuoden aikana huimasti. Toiminta on monipuolista.
Pieni ryhmäkoko varsinkin syksyllä oli hieno juttu.
Kiitos hyvästä kasvatuksesta.
Voisiko aamurutiineihin ottaa nimipäivät.. kaikki on sujunut hyvin näiden 3kk aikana, kiitos hoitajille.
Vaeltaja ryhmän aikuiset täyttä kultaa, ryhmäkoko ihana ❤
Koskella tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta.
Olen todella tyytyväinen kun hoidosta tulee viesti huonon aamun jälkeen että lapsella on kaikki hyvin.
Siitä tulee hyvä mieli ja voi jatkaa töitä kun tietää että kaikki on hyvin.
Kiitokset etsijöiden henkilökunnalle ihanasta ja monipuolisesta vuodesta!
Hienoa toimintaa ja aina lämmin vastaanotto, lapset tykkää kovasti ja heiltä se todellinen palaute tulee.

