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Perusraportti 
Varhaiskasvatuksen ja huoltajien yhteistyö 2020 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 114 
 
1. Millaista yhteistyötä toivotte meidän tekevän? 
Vastaajien määrä: 63 

Vastaukset 

Samanlaista kuin tähänkin asti, homma on kyllä toiminut :) 

Avointa rentoa keskustelua ja yhteisiä hetkiä jollain tapahtumilla. 

Tähän mennessä yhteistyö on toiminut tällaisenaan hyvin. 

Apua esim. luistimien sitomisessa ym. jos työvuorot antavat myöten. 

Avointa keskustelua kaikesta pienistäkin huolenaiheista. Ja keinoista toimia päiväkodissa. 
Mielestäni pelkkä vasu keskustelu kahden jää aika vähäiseksi. 

Edellisessä päiväkodissa oli kiva kun järjestettiin yks päivä, jolloin vanhemmat sai käydä 
viettämässä myös aikaa (fiikkaamassa) päiväkodissa. Siinä näki lapsen arkista elämää 
päiväkodissa ja lapsesta oli myös mukava, että sai esitellä taloa, mitä ruukaa touhuta jne. Kaikki 
tällainen toiminta, missä vahvistetaan tunnetta, että yhdessä toimitaan ja että päiväkoti on koko 
perheen arkea, ei vain lasten. Myös iltamat ajankohtaisista asioista vanhemmille on ollut mukavia. 

Asiallista ja joutuisaa. 

Aktiivista yhteydenpitoa ja tiedon välittämistä,  lisää yhteisiä tapahtumia joissa voi tavata muita 
vanhempia ja keskustella henkilökunnan kanssa. 

Toivon avointa keskustelua lapseen, hänen kasvatukseen ja kehittymisen tukemiseksi. Toivon 
päiväkodin kunnioittavan perheen valintoja niiltä osin, miltä se on mahdollista päiväkodissa. 

Toivoisin jotain yhteisiä retkiä ja tapahtumia kun tämä koronatilanne normalisoituu. 

Kertoa silloin jos jokin lapsen kehitykseen ja kasvuun sekä kaverisuhteissa on huolestuttavaa. 

Pitävän ajan tasalla lapsen kasvu kehityksestä myös päivä hoidossa hyvät sekä huonosti asiat 

Päiväkodin  joulujuhla  on kiva. 

Esim. isovanhempien/kummien ja vanhempien kutsuminen päiväkotiin on kiva juttu, toki nyt 
korona aikana haastava toteuttaa. Jatkossa ehkä taas! 

Vanhempainiltoja ja vanhempaintoimikunta. 

Lapsen asioista avointa puhumista, esim. Kehitys, haasteet. 
 
Vanhempainilta ois hyvä. 

Toiminnalliset perheiden tapaamiset, vasukeskustelut, tärkeän ihmisen päivä, kuvia ja videoita 
yms. lapsen päivästä ja tekemisistä lapsen itse kertomaalla tarinalla, what's up tai muu nopea 
yhteydenpitokanava. 

On kiva kuulla lapsen kuulumisia päiväkodin arjesta ja kuvat joita välillä tulee on tosi kivoja. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja kommunikointi tärkeää. Mielestäni toimii hyvin jos jatkuu 
samalla tavalla. 

TIetoa lapsen kehityksestä ja mahdollisista tarpeista. 

Lapsien kannalta kehittävää yhteistyötä 
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Päivän kuulumiset ja oppimiset 

Päivittäiset kuulumisen vaihdot, jotka ovat jo nyt luonteva osa päiväkodin ja kodin välistä arkea. 

Keskustelu ja yhteistyö on tärkeää pienten lasten vanhempien kanssa. Myös vanhempainilta ja 
kanssakäyminen toisten vanhempien kanssa olisi hyödyllistä. Ei vain pelkkiä tiedotteita, joissa 
kerrotaan että nyt toimitaan näin. 

Nykyinen on ihan hyvä 

Toivon että kerrottaisiin enemmän tai useimmin miten lapsi kehittyy Vasu keskustelussa 
sovituissa tuen tarpeen asioissa esim miten kehittyy pukeutumisessa. Ja että pienellä riskillä 
kerrottaisiin lapselle päivän aikana tapahtuneista asioista. 

Samaa mallia kun tähänkin asti. Kerrotaan lapsen päivästä kysymättä ja ilmoitetaan heti jos tulee 
jotain 

Olen tyytyväinen nykyiseen yhteistyöhön 

Juttelevan lapsen kuulumisista. Joku perhe tapahtuma vuodessa 1-4. Esim retki, urheilupäivä, 
avointen ovien päivä, askartelu, leipominen tmv 

Päivittäinen kohtaaminen ja lyhyet kuulumiset päivältä jos jotain erityistä ollut. 
 
Puhelimitse mahdollisuuksien mukaan vasut. 
 
Vertaistukiryhmän mahdollisuus vanhemmille, esim. Lapsen haastava käyttäytyminen tai erityisen 
tuen piirissä olevien lasten vanhemmille. (Iltaryhmä kerran kuukaudessa esimerkiksi). 

Tykkään osastojen kuukausikirjeistä. Tietää, mitä tapahtuu. Tietoa lapsen päivästä. 
Keskustelutuokioita. 

Jokapäiväistä ja avointa kommunikointia kuten tähänkin asti. Toiminnasta tiedottaminen 
sähköpostitse. 

Informaatio lapsen päivästä pitäisi tulla paremmin vanhemmille, ilman että siittä häätyy 
huomauttaa. Vanhemmat haluaa ja pitää saada tietää miten lapsella on päivä mennyt. Kirjata ylös 
vaikka johonkin, että jokainen hoitaja voisi kertoa edes jotain. 

Yjteisiä retkiä tai pihatapahtumia 

Enemmän yhteistä toimintaa päiväkodilla perheiden kanssa 

Mahdollisimman helppoa ja lapselle parasta 

kasvatuksellista yhteistyötä. 

Olisi mukava seurata lasten toimintaa vaikka päiväkodin omasta blogista/fbsivuilta, joihin pääsy 
esim salasanalla tai piilotettu ryhmä fb. Siellä olisi kuvia ja vähän kertomusta mitä on tehty viikon 
aikana. 

Päivittäiset kuulumiset lapsen päivästä ,vasu keskustelut säännöllisesti. Jos tässä kysymyksessä 

nyt tätä tarkoitettiin 😃 

Aktiivinen yhteydenpito päiväkodin ja vanhempien välillä, kirjeet yms ok, ei someja :) 

Enemmän yhteistä toimintaa esim. Isänpäivänä lapsille ja isälle jotakin, äitienpäivänä äidille ja 
lapsille, jouluna yhteiset pikkujoulut yms. 

Aktiivinen lapsen kuulumisten kertominen. Ihan arkeen liittyvää tiedonkulkua ja tarpeen vaatiessa 
suunnittelua. 

Hoitajillekkin aikaa kertoa lapsen päivästä. 
Ymmärrystä hoitoaikojen satunnaisiin muutoksiin. 

Mielestäni yhteistyö päiväkodin kanssa on hyvää. Vasu keskustelut ja kuulumisten vaihtamisen 
haun yhteydessä ovat riittäviä. Tarvittaessa saa hoitajan kanssa jutella, jos jokin asia mietityttää. 
Lisäksi olisi kiva jos olis jotain esim. Vanhempainiltoja vuoden aikana. 
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Avoimuus, hyvä ja luotettava "suhde" henkilöihin 

Arjessa lapsen kuulumisten ja kehitykseen liittyvien asioiden vaihto. Kuvia lapsen touhuista 
päiväkodissa. Käsittääkseni osassa päiväkodeissa vanhemmat saa Whatsappissa kuvia lapsesta 
päiväkodin touhuissa, mutta meille niitä ei ole tullu vaikka siihen on annettu lupa. 

Näin korona-aikana toivon lähinnä lapselleni hyvää ja turvallista hoitoa myös päiväkodissa.  
Yhteistyönä toivon, että asioista puhutaan suoraan ja reilusti. Toivottavaa myös, että päiväkodissa 
ollaan rinnalla kulkijana lapsen taitojen kehittämisessä 

Koronaepidemian aikana ihan välttäisin liikaa läsnäolevaa yhteistyötä. 

keskustelua tuonti ja hakutilanteessa ja tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen 

Kaikkea mahollista, koulutusta ja kursseja esim, reissuja ja mukavia tempauksia. 

Päivittäiset kuulumiset. Erittäin mukavana lisänä  on ollut saada videoklippejä pöiväkodin puuhista 
ja askareista. 

Sujuvaa kaikin puolin 

Hyvää kommunikointia vanhempien kanssa. Tuetaan vanhempien sääntöjä lapsille myös 
hoidossa. Esim. Jos kotona ei saa olla tutti suussa muutako nukkuessa niin silloin sitä ei 
myöskään annettaisi hoidossakaan kun nukkumaan mennessä. 

Päivittäinen kuulumisten vaihto ja ikävien ja hyvien asioiden esille tuonti. Lapsen/ lapsien kanssa 
yhteinen tekeminen päiväkodilla on ollut hyvä juttu. 

Yhteistä ulkoilua tai retkiä. 

Kaikki on sujunut hyvin. Olen tyytyväinen teidän työskentelyyn 

Samanlaista kuin nytkin, kaikki asiat ilmoitettu ajoissa ja selkeästi. 

Lapsen Kasvun Ja kehityksen tukeminen, avoin tiedonkulku kodin ja pk.n välillä, lyhyet ja 
kiireettömät kohtaamiset arjessa. 

Sananvaihtoa lapsia tuodessa ja hakiessa. 

Sellaista mikä ois lapsen parasta..? 

Haluaisin enemmän näkyvämmäksi päiväkodin arkea esimerkiksi kuvien avulla ja yksityisempää 
kerrontaa päivän kulusta. 

Päiväunien joustoa. Ymmärrän periaatteen ja joskus se onkin ok nukkua, mutta meillä venyy 
nukkumaan laitto monesti jopa 2h, jos on nukutettu tiettyinä aikoina. 

toivon että vanhempien toivomukset otettaisiin huomioon. Esimerkiksi, päiväunien osalta. 
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2. Olisitteko kiinnostuneita toimimaan päiväkotinne vanhempainyhdistyksessä 
Vastaajien määrä: 112 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 27 24,11% 

Ei 85 75,89% 

 
3. Koetteko vanhempainillat tarpeellisiksi? 
Vastaajien määrä: 114 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 93 81,58% 

Ei 21 18,42% 
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4. Millaista vanhempainiltaa toivoisitte? 
Vastaajien määrä: 106, valittujen vastausten lukumäärä: 152 

 
 

 1 Yhteensä Keskiarvo Mediaani 

Asia/teemapitoista 77 106 1 1 

Yhteistä toimintaa sisällä/ulkona 64 106 1 1 

Jotain muuta (kysymyksessä 5 voi ehdottaa mitä) 11 106 1 1 

Yhteensä 152 106 1 1 

 
5. Edelliseen kysymykseen liittyen millaisia teemoja tai asioita toivotte 
vanhempailloissa käytävän läpi, onko tiedossanne sopivaa 
luennoitsijaa/vierailijaa, mitä muuta toivotte koskien vanhempainiltaa 
Vastaajien määrä: 45 

Vastaukset 

Psykoterapeutti Maarit Kallio ja psykologi Jari Sinkkonen 

Esimerkiksi tunnetaidot aiheiset luennoitsijat kiinnostaisivat. 

No varmaan mitkä ovat tällähetkellä ryhmiSsä haasteita ja mitä kotona voisi kiinnittää huomiota. 
Mitä päiväkodissa on sillähetkellä teemoina. Mitkä tukevat lapsen kehitystä sillä hetkellä( kun ei 
kaikki välttämättä tiedä) esim että satujen lukeminen tai mitkä pelit ovat hyviä. Sinkkosen jarihan 

ois hyvä luennoitsija 🤭 itsellä ei ole tällähetkellä tarvetta tutustua paremmin lasten vanhempiin. 

Päivärytmi ja päivittäiset toiminnot. 

Tunnetaitoihin liittyvää sekä yleisesti kasvatukseen liittyvää luennointia. 

Jokin kasvatukseen ja/tai yhteistyöhön kodin ja päiväkodin välillä olisi mielenkiintoinen aihe. 
Toivoisin myös henkilökohtaista tiedotusta lapsen tilanteesta päiväkodissa. 
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Päiväkodin tavoitteet, mitä missäkin iässä lapsen kehitykseen liittyvää tietoa. 

Kasvatuksellisia teemoja 

Toivoisin, että vanhempainillassa käytäisiin läpi päiväkodin projekteja ja avattaisiin päiväkodin 
toimintaa ja tavoitteita enemmänkin. Vanhemmilta voisi myös kartoittaa toiveita päiväkodin 
toimintaan liittyen.  
Voisi myös olla toiminnallisia vanhempainiltoja, joissa luotaisiin yhdessä esimerkiksi 
oppimisympäristöjä lasten toiveiden mukaisesti. 

Yhteistä tekemistä lapsen kanssa iltojen aikana 

Huumevalistusta yläasteelle siirtyvien oppilaiden vanhemmille. 

Tällä hetkellä kotonaan liittyen 

Esim. Etäyhteydellä Sinkkosen luentoja tmv. 

Kasvatusasiat, kasvatuksessa tukeminen, kasvatuspsykologia, lapsen kannustaminen, 
positiivinen pedagogiikka, luennoimaan asiantuntijoita esim. Lastenpsykiatri tai psykologi. 

Ikätason liittyviä asioita ja haasteita. Yleistä asiaa päiväkotiin liittyen 

Asia pitoinen vanhempainilta. Ulkona pääosin. Jotain mistä on hyötyä vanhemmille myös arjessa 

En koe vanhempainiltaa tarpeelliseksi. Vasu-keskustelut täysin riittäviä. 

Lapsen kehitysvaiheet kasvatus, lapselle sopivat kehittävät harrastukset jne esim luento,  ei ole 
kovin paljon aikaa osallistua mihinkään säännölliseen toimintaan. 

Valle Olsson on hyvä luennoimaan, mukavaa, koskettavaa ja helppoa kuunneltavaa... Myös 
kaikille isille! :) 
 
Vanhempainillat etäyhteyksillä (ja mahdollisuudella tulla paikalle). Etäyhteydet voi madaltaa 
kynnystä osallistua, jos lapsen hoidon kanssa pulmia ilta-aikoina (esimerkiksi yksinhuoltajat). 

Kiukun kesyttäminen tai muita vastaavia jokaisen arkeen sopivia luentoja/vierailuja 

Nepsy koulutus, ei olisi pahitteeksi, vaikka varmaan käyty läpi, mutta tuppaa unohtua. Yhteisiä 
jutustelua ja kehittämisideoita kaikkien kesken. 

Sosiaalisia taitoja, kiusaamista 

Vanhemmuudesta, kertoa pedagogisista tavoitteista 

Keskustelevaa iltaa, jossa vanhempien toiveita päivähoidon suhteen kuunneltaisiin ja 
keskusteltaisiin. 

Positiivinen kasvatus 

Käytäisiin läpi kuluvan/tulevan vuoden suunnitelmaa läpi.. mitä on tarkoitus tehdä/opetella.. 

Teemoja: Uhmaikä, erityislapsiin kohdistuvia aiheita, lapsen kasvu ja kehitysvaiheet yms..  
 
Lapin Nepparit Ry voi käydä luennoimassa ainakin erityislapsiin liittyvissä asioissa.. 

Positiivisen kasvatuksen ammattilaisen luento tai käytännön opastus esim. lasten kanssa yhdessä 
olisi kiinnostavaa. tahtoisin oppia lisää positiivisia metodeja vaikka toki säännöt on tarpeen. 

Ajankohtaiset asiat 

Käytännön asioita lapsiin liittyen 

Lapsen ikäluokkaan kuuluvasta kehityksestä ja tatojen/tietojen oppimisen tukemiseen työkaluja. 
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Lapsen kehitykseen liittyvää asiaa ja että kaikki lapset on yksilöitä ja kehittyvät eri tahtiin ja että 
jokainen lapsi saa olla sellainen kuin on, jos lapsi tarvii tukea jossakin niin se ei ole häpeä eikä 
"pelottava" asia. 

Jari sinkkonen voisi käydä pitämässä luennon:) 

Pakollista tarvetta vanhempainillalle ei ole kun lapsi niin pieni, jos vaan tieto lapsen kehityksestä 
ja pärjäämisestä päiväkodissa kulkeentuu muuten vanhemmille arjessa. Aika ei valitettavasti riitä 
vanhempain yhdistyksessä toimimiselle. Mutta toki tullaan jos vanhempainiltoja pidetään kunhan 
niitä ei ala joka viikko olemaan. 

Vanhempainilloissa voisi haastaa meitä vanhempia kehittämään ja tuomaan uusia ideoita 
toimintaan. Meitä kun on monilla eri aloilla niin myös ammatit voisi näkyä hauskasti toiminnassa 
kun vanhemmat rohkeasti ideoisi. 

Huoltajien kuuleminen ja arvostaminen 

keskustelua vanhemmuudesta ja vanhemmuuden tuesta, varhaiskasvatuksen pedagogiikasta 

Tämän hetkisiä esille tulleita asioita. 
Lasten unia-asiat kiinnostavat. 

Lapsen oppimiseen liittyviä asioita. Kehityskohteita muiden lasten seurassa. ( viekö kädestä leluja 
yms) 
Lasten yleistä hyvinvointia koskevia asioita 

Kasvusta ja kehityksestä ikäkausittain, kipupisteet... Miten varhaiskasvatus tukee lapsen 
kehitysvaihetta, toimii hankalissa tilanteissa jne. Yhtenäiset toimintamallit kotona ja pk.ssa. 
 
Tutustumista perheisiin (kenen kanssa lapseni leikkii) 

Lasten kehitykseen ja kasvuun liittyvää. 
 
Näin eronneena, jälkikäteen voisin sanoa, että päiväkoti voisi pienten lasten vanhemmille pitää 
iltamia parisuhteen huolehtimisesta lapsiarjessa: siellä monet vanhemmat kuulevat ulkopuoliselta 
asiasta, mihin sokeutuu. 

Kasvatus vinkkejä ym. eri-ikäisten lasten kasvatukseen. Esim. Uhma ikä..jne. 

Yleistä asiaa esim päiväkodin arjesta. 

Korona ohjeistus voisi olla teemana ja puhujana joku asiasta tietävä Länskästä 

kasvatuksen ammattilainen voisi olla hyvä. En kyllä osaa sanoa kuka se voisi olla. Mutta hän voisi 
antaa hyviä kasvatuksellisia vinkkejä arkeen. :) 
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6. Jos saatte etukäteen tiedon lapsenne ryhmän/päiväkodin toiminnasta, 
haluatteko osallistua 
Vastaajien määrä: 78 

 
 

 n Prosentti 

Ideoimalla toimintaa 31 39,74% 

Osallistumalla käytännön toteutukseen, esim. retket,luistelu, hiihto yms. 47 60,26% 
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7. Vapaaehtoinen vastaus: jos haluatte osallistua käytännön toimintaan, 
lisätkää nimenne ja toiminta, johon haluatte osallistua. Otamme yhteyttä :) 
Vastaajien määrä: 15 

Vastaukset 

voi osallistua kaikkeen toimintaan töiden niin salliessa 

kaikki ulkoiluun liittyvä, mikäli työn puolesta pääsen ja on tarvetta. 

ulkoilu ja retket. 

Kaikki toiminta käy 

mielellään osallistun/ideoin toimintaan kartuttaakseen lisätietoa/taitoa lastenohjaaja opiskelujen 
ohessa. 

Valitettavasti olisi kiva osallistua mutta kun on töissä, olisi kiva tietää näistä hyvissä ajoin 
etukäteen jos vaikka joskus voisi ottaa vapaata töistä osallistuakseen johonkin tapahtumaan 

Voin olla mukana jossain toiminnassa esim. Hiihto, luistelu.  

Esim retki luistelu tai hiihtopäivä jos sattuu olemaan aikaa. Yleensä olemme töissä päivisin. 

retket 
urheilu/liikunnallinen toiminta 

retket yms 

Meille voisi toteuttaa sen lampolakäynnin jahka koronaohjeet sen sallii. Päivisin minun on todella 
vaikea tulla osallistumaan toimintaan.  
 
Vinkki! Meidän lapset on käyneet nyt jonkun aikaa luistelukoulussa ja siinä hommassa pääsee 
huomattavasti helpommin alkuun kelkan avulla. Jos vain saatte, niin hankkikaa muutama kelkka 
päiväkodin käyttöön. Lapsilla ei mene niin hermo, kun kelkkaan tukien pysyy paremmin pystyssä. 
Ne ovat keveitä kantaa eli ei tarvitse selkä vääränä raahata. 

Toimintaan osallistuminen on halukkuudesta huolimatta hankalaa työssäkäynnin vuoksi. 

Kaikkea voi ehottaa. =) 
 

Voin osallistua päiväkodin erilaisiin toimintoihin kuten urheilu ja retket. 
Kohtaan kuusi ei voinut laittaa molempiin kohtiin täppää ja olen myös mielelläni ideoimassa 
toimintaa. 
 
 

yhteistä leikkiä/ toimintaa 
 

 
 


