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Tornion varhaiskasvatuksen 
toimintavuosisuunnitelman päivitys 2019-2020 
Perusraportti 
Tornion varhaiskasvatuksen 
toimintavuosisuunnitelman 2019-2020 päivitys 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 96 
 
1. Mitä ajatuksia kasvunkansio teissä herättää? 
Vastaajien määrä: 92 

Vastaukset 

- 
Hieno ajatus. Konkretisoi kasvun ja kehityksen määrää niin varhaiskasvatuksen kuin vanhempien 
tietoisuuteen. Voidaan helpommin turvata lapsen kasvua oikeaan suuntaan. 
Hyvä seurata lapsen kehitystä ja kadvua. 

Kuulostaa kivalle. 

Mukava asia. Hyvä muisto päiväkoti ajoista. Kuvat kivoja 

Luen mielelläni kasvukansiota. 

Tosi kiva juttu 

Outo asia itselle 

En ole kuullutkaan moisesta 
Vain positiivista, erittäin mukavaa nähdä mitä lapsi on tehnyt päivähoidossa ja millaisiin tapahtumiin 
lapsi on osallistunut. 
Mukava, hienoa seurata lapsen kasvua ja kehitystä siitä 

Ihana ajatus mielestäni. Jää päiväkoti uran jälkeen kivoja muistoja. 

Pelkästään positiivista, on mukava seurata sen avulla lapsen kehitystä. 

Hyvä, että kasvua seurataan 

Minusta se on hyvä ja kiva kuvien ja tekstien avulla nähdä päiväkodin toimintaa ja lapseni kehitystä. 

Mukava tapa seurata lapsen kehitystä. 
Minusta siitä näkee mukavasti lapsen kasvun ja kehityksen. Kuvat näyttää helposti toteen mitä on 
tehty ja tietenkin niistä saa myös muistoja. 
Se on ihana tapa nähdä lapsesta kuvia tekemisistä päiväkodilla ja mukava muisto kotiin 
myöhemmin. 
Kasvukansion saantia aina odottaa mielenkiinnolla. On kiva nähdä, mitä päiväkodilla on touhuttu. 

Ihan kiva idea, näkee vähän mitä päiväkodissa touhuillaan. 

Positiivinen asia, muuten tulee melko nihkeästi tietoa lapsen päiväkodin tekemisistä. 

On mukava nähdä palasia lapsen päiväkoti elämästä. 
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Se on hyvä asia. Kiva seurata lapsen arkea ja kehittymistä 
Hyvä tapa seurata lapsen kehitystä/päiväkotipolkua ryhmästä toiseen.  
  
Mukavampi/antoisampi tapa käydä vasu 
Kuulostaa hyvältä idealta, jolla pystyy konkreettisesti näkemään lapsen kasvun ja kehittymisen 
edistymistä 
Tämä on ihana!  
Kerrassaan ihana, että tälläiseen on "palattu". On niin mukava yhdessä katsella. 
Kansioon tallentuu mukavasti lapsen taitojen kehitys ja oppiminen, ja siitä jää kiva muisto. 

Minusta erittäin hyvä. 

Onhan se hyvä olla näkee mitä on tehnyt ja lapsiki näkee ja saa muistella niitä yhteisiä hetkiä 

Tosi ihana juttu, mukava nähdä ja lukea tarinoita päiväkodin touhuista, tapahtumista ja leikeistä! 

Tosi mukava, että tällaista kansiota kerätään. 

Todella hyvä juttu 

Kansio on todella ihana, sitä on mukava lukea ja se on tosi tärkeä myös lapsille. 

Se on tosi hyvä. 

Positiivisia, mukavaa seurata kasvua ja kehitystä myös päiväkodin näkökulmasta! 
Kasvunkansio on erittäin hyvä asia, on mukavaa nähdä jotain konkreettista lapsen päiväkotiarjesta 
ja kehityksestä. 
Todella hyvä ajatus, laaja ja kattava 

Kiva juttu. 
Kasvunkansiot on oikein ihania. Kiitos aktiivisille hoitajille, jotka kokoaa niitä. Kun kansio tuodaan 
kotiin, lapset haluavat esitellä sitä isovanhemmille ja kaikille vieraille. 
Ei ole käytössä meillä 

Mukava seurata lapsen kasvua ja kehitystä. 

Kiva lukea lapsen vuodesta ja kehityksestä, hyvä keino seurata. 

Mukava seurata senkin kautta lapsen kasvua ja kehitystä kun ei itse ole näkemässä paikan päällä. 
Kasvunkansio on hieno juttu, sitä on tosi mukava katsoa lapsen kanssa sitten päiväkotiajan 
jälkeenkin ja muistella hienoja kokemuksia! 
Mukava muisto jää päiväkotiajoilta. 

Se on hyvä juttu! 

Mielestäni se on mukava muisto päiväkoti ajalta 

Hieno asia, en vain ole vielä yhtään sellaista nähnyt joten en osaa tarkemmin sanoa 

Kiva nähdä vasukeskustelujen yhteydessä. 

Monipuolinen. 

Mielinkintoinen 

Hyvä asia 

Hieno idea! 
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Varhaiskasvatuksen alan ihmisten tekemiä laaja-alaisia havaintoja ja lapselle tärkeitä 
kehitysaskeleita koottuna yhteen. Arvostan� 
Mukava asia. Kiva seurata lapsen kehitystä päiväkotivuosien varrella. 

Kiva muisto lapselle. 

Ihan kiva, varmaan hyödyllinen. 

Positiivisia. 
Sitä aika harvoin näkee. Voisi olla keskustelu 1-2 krt/vuosi ja kansio voisi käydä kotona ainakin 2 
krt/vuosi. Mukava tutkia kansiota yhdessä lapsen kanssa kotona. 
Ihana ja tärkeä! 

En ole nähnyt kummankaan lapseni kasvunkansiota. 

Hyvä idea, mukava seurata lapsen kehitystä ulkopuolisen silmin. 
Hyviä ajatuksia, mukava nähdä miten kasvu ja kehitys etenee, ja missä tarvitsee vielä esim tukea. 
Hektisessä arjessa voi jäädä asioita huomaamatta ja toisaalta perheen ulkopuoliset 
ihmiset/ammattilaiset huomaavat eri asioita kuin perhe. 
Kansio on mielestäni erinomainen idea. 
Arvostan alan kasvattajien havaintoja ja dogumentointia, koska muuten lapseni hoito, opetus ja 
kasvatus jäisivät minulta tietämättä. 
Hienoa, mielestämme oikein hyvä idea. Kiva seurata lapsen kehitystä päiväkodissa. 
Kasvunkansio on kiva. Ja samalla näkee mitä lapsi tekee päivisin hoidossa, mitä oppii ja kehittyy. 
Sekä miten lapsi toimii muualla kuin kotona. 
Hieno juttu, erittäin mukavan kuuloinen tapa dokumentoida kehitystä ja luoda muistoja ajasta 
päivähoidossa. 
En muista milloin olisin ko. kansion nähnyt. Ehkä en koskaan. Ideana ihana ja eikös kansion saa 
lapselle mukaan mun lähtee esikouluun. 
Tosi hyvä keksintö. Lapsi on kotona erillainen kuin hoidossa/koulussa. Kotona ei huomaa yhtä hyvin 
kehitystä kuin hoidossa ja koulussa. 
Hyvältä kuulostaa 

Mielestäni se hieno juttu ja mukava seurata. 
Kuulostaa ihan hyvältä, toivottavasti kansio tulee vanhemmillekin nähtäväksi säännöllisesti ja siitä 
keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa. 
Ihan mukava 
Kasvunkansio on ihana idea. Siitä on mielenkiintoista katsella kuvia ja kirjoituksia, mitä kaikkea lapsi 
on päiväkodissa tehnyt/oppinut. Hyvää siinä on myös se, että vanhemmat voivat myös lisätä sinne 
lapsen tekemiä asioita. Se vahvistaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja kodin välillä. 
? 
Kun sen saa kotiin, siitä jää mukava muisto hoitoon liittyvistä asioista. Samoin kasvuun ja 
kehitykseen. 
Mielestäni se on hyvä asia. On mukavaa, kun päiväkodista jää jokin konkreettinen muisto lapselle ja 
vanhemmille. Valokuvat kiinnostavat kasvun kansiossa eniten. Niistä lapsikin saa kokea päiväkodin 
hyvät muistot aina uudelleen. 
Hyvä että dokumentoidaan kehitystä.edellyttäen että dokumentointi on ammattimaista ja oikea 
aikaista, eikä sitä tehdä vaan dokumentoinnin ilosta vaan sillä on myös vaikuttavuutta. 
Kasvukansio on hyvä. 
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Ihan kiva 
Kasvukansio on meistä hyödyllinen ja mukava tapa seurata oman lapsen päiväkotipäiviä sekä 
kehitystä. Lisäksi kansiosta jää ihana muisto myöhemmin elämään. 
Hienoa! 
Mielestäni on mukava, että tuollaisia juttuja kerätään kansioon, jotta vanhemmatkin näkevät mitä on 
tehty. Varhaiskasvatus/päivähoito on kuitenkin iso osa lapsen elämää ja arkea. 
Toisaalta lasten pitäisi antaa olla rauhassa lapsia mutta toisaalta leikin kautta oppiminen ja 
kehittyminen on hyvä asia mikä auttaa tulevaa. 
Kuulostaa kivalta 

Tosi hyvä keksintö, mukava seurata lapsen kehitystä vuosien ajalta 
Mielestäni voisi olla hieman enemmän yksilöllisemmästä näkökulmasta tehty. Viime vuonnakin 
kansiossa oli isosti juttua tapahtumasta missä lapseni ei ole ollut mukana koska oli vapaalla. 
Muuten kansio on kyllä hyvä juttu. 
Lapset olleet useammassa päiväkodissa. Kasvunkansiot hyvin erilaisia. Yhtäläisyyttä toimintaa. 
Kaikesta huolimatta ihana muisto päiväkotiarjesta vaikka vain muutamia kuvia kansiosta löytyykin. 
Kasvunkansio on ajatuksena ihana. Siitä näkee konkreettisesti lapsen kehityksen erilaisin tavoin 
toteutettuna. Parasta tietenkin olisi jos lapsi saisi itse olla mukana myös kansiota 
tehdessä/kootessa. 
Minulla on kolme lasta hoidossa, kenelläkään ei ole kerätty kasvun kansiota, mitä olen harmitellut 
(Pirkkiön päiväkoti). Meidän kohdalle on aina sattunut, että tänä vuonna se jätetään väliin. Ensi 
vuonna taas, joten lapseni eivät ole sitä saaneet. Olisi ollut ihana nähdä semmoinen omasta 
lapsesta. Olen vain muiden lasten kansioita joskus selaillut. 
Positiivisia. 
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2. Kuinka usein haluatte nähdä lapsenne kasvunkansion? 
Vastaajien määrä: 96 

 
 

 n Prosentti 

1 kerta toimintakaudessa, esim vasukeskustelun yhteydessä 47 48,96% 

2-3 kertaa toimintakaudessa 47 48,96% 

useammin 2 2,08% 
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3. Miten haluatte osallistua kasvunkansion tekemiseen? 
Vastaajien määrä: 82 

Vastaukset 

- 

Ehdotuksia otetaan vastaan avoimin mielin 

Palautteen perusteella. 

Luontevinta kai olisi osallistua silloin kun kansiota katsotaan muutenkin. 

Joskus voi olla lapselle ja vanhemmalle yhteinen tekeminen kotiin jonka voi kansioon laittaa 

Vasukeskustelujen yhteydessä käydä kasvukansion asiat läpi ja keskustella niistä. 
Miten vain. Oli kiva, että jouluna sai täyttää kansiota joulun vietosta. Esim. kesälomalta voitaisiin 
kotona täyttää myös 
En osaa sanoa kun en tiedä millaisesta asiasta on kyse. 

Minusta on ihan kiva että päiväkoti tekee muistokansion lapsen hoitoajoista. 

En tiedä. 
Oli mukavaa kun jouluna annettiin "kotitehtäväksi" kirjoittaa omasta joulustaan ja lapsi sai piirtää 
siihen. Voisi olla enemmänkin tälläisiä. 
- 

Nykyiset tehtävät ovat olleet riittäviä. 

En osaa sanoa. Hoitajat voivat ehdottaa jos voimme tehdä sen eteen jotakin. 
Minusta oli mukava, kun sai lisätä omasta joulusta muistoja. Jotain tämän tapaista ois mukava olla 
jatkossakin. 
Kotona tehtävistä asioista olisi mukava lisätä kuvia ja kertomuksia. 

Ei toiveita. 

Kotona voidaan jotain kuvia laittaa, esim perheen yhteisistä harrastuksista ja perinteistä 

Ei mitenkään tai korkeintaan jotain valokuvia ja/tai piirustuksia kesäloman ajalta. 

Kasvukansioon voisi lisätä esim kehityskuvia kotoa 

En mitenkään. 

Emme osaa tähän vielä vastata. 

vaikea sanoa, en tiedä miten siihen osallistuminen on mahdollista. 

Kansion esittely vasu-keskustelun yhteydessä riittänee. 

Tarvittaessa olla mukana jos esim. Jotain erityistä juolahtaa mieleen mitä kasvukansioon tarvitsee. 

En ole kyllä tehnyt kyseistä kansiota 

Osallistun mielellään, päiväkodin henkilökunta saa päättää, miten. 
En oikein tiedä mitä tähän kansioon on kerätty kun en ole nähnyt vielä sitä. Mahdollisesti tekemällä 
jotain pieniä tehtäviä kotona. 
Keskustelemalla lapseni kehityksestä kansion tekijöiden kanssa 

Joskus on ollut kotona tehtävänä kirjoittaa lapselle kirje tai lapsi on saanut kertoa jotain asioita 
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päiväkodista jne., mitkä on kirjattu ylös paperille ja päiväkodissa liitetty kasvunkansioon. Näistä on 
jäänyt kivoja muistoja ja ne on tullut dokumentoitua johonkin. 
Täyttämällä esimerkiksi kodintietoja leikeistä ja kiinnostuksen kohteista. 

Kansioon voisi silloin tällöin lisätä jotain kohokohtia lapsen elämästä myös kotona. 

Molemminpuolinen mielipiteiden vaihto riittänee. 

Vasukeskusteluissa ja muuten jutellessa 

? 
Nykyinen käytäntö on hyvä, kesän jälkeen pari kuvaa ja muistot kesästä. Voisi olla myös jotain 
valmiita pohjia, joihin lapsen kanssa on helppo täydentää esim. puuttuvat sanat lauseisiin tms. 
Kirjoittamalla omia havaintoja ja kokemuksia lapsesta. 

Mielellään osallistuisin, mutta nyt en osaa vastata miten. 
Tärkeintä on lapsen päiväkotijutut kasvunkansiossa, mutta voisihan sinne vuosittain kirjoittaa vaikka 
kirjeen lapselle tms. 
Mielestäni nykyisellään hyvä. 
Kaikin mahdollisin tavoin, jos se vaatii myös kuvia päiväkodin ulkopuolelta muissa tilanteissa, esim. 
kotona, sekin onnistuu. 
Voin tarvittaessa kirjoittaa omia kokemuksia ja muistoja 

En osaa vielä sanoa 
Se oli kiva kun kyseltiin mitä muistaa toinimtajaudesta. Tukena oli paperi jossa oli mainittu retket ja 
leikit yms. Lapsen suusta tuli mukavia kommentteja ja muistoja, joita oli mukava kirjata muistoksi. 
Voisi jotain askarrella tytön kanssa. 

En osa sanoa 

Miten on kehittynyt kotona niin vertaa miten on kehittynyt esikoulussa ja koulussa 

En osaa sanoa. 
Kaikki keskustelut arvokkaita. Jos mahdollisuus sähköiseen kansioon, vanhempien olisi helpompi 
lisätä osallisuutta. Nyt työaika rajoittaa paljon... 
En osaa sanoa. Ehkä tuoda ilmi asioita millainen lapsi on kotona tmv. 

En mitenkään. 

Jos jotain erityistä lisättävää. 

Joku monisteen täyttö esim. lempipuuhista vaikka 1 krt/vuosi. 
Esimerkiksi täyttämällä omaa lasta koskevia tietoja ja kuvauksia. Tärkein ja kallein tieto on se, mitä 
kansio ja sen sisältö kertoo päivähoitopäivistä, kun itse ei ole näkemässä. Kansio on lapselle tärkeä 
vielä vuosien päästä. 
? 

Esim. Lisäämällä kommentteja, jos sellaisia on. 

Yhdessä miettien tavoitteita kehityksen suhteen? 
Tässä työkaluna toimii mielestäni hyvin keskustelu hoitavan henkilökunnan kanssa, jotta hoitajat 
tietävät mitä kotosalla touhutaan ja me vanhemmat tiedetään mitä hoidossa tehdään. 
Keskustelemalla, tuomalla vanhemman näkökulmaa oman lapsen kasvatuksesta. 
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Kaikella mahdollisella tavalla. 

Voimme tuoda esiin omia havaintojamme ym. 
Mielestäni se on päiväkodin henkilökunnan ja lapsen välinen asia. Tarviiko vanhempien siihen niin 
osallistua? 
Joskus jotain askartelua yhdessä tai tehtäiviä tai jotain. 

Siihen voisi antaa jotain vinkkiä tai vaihtoehtoja niin näkisi vähän mistä on kysymys 

en osaa sanoa miten siihen voisi osallistua 
Keskustelemalla sisällöstä hoitopaikan henkilökunnan kanssa, ja ei haittaisi vaikka tähän kuuluisi 
yhteistä toimintaa meidän vanhempienkin kanssa. 
En osaa sanoa 

Mielestäni ollaan osallistuttu tarpeeksi. 

? 

En osaa sanoa. Mutta mukavaa, että siinä on kuvia mukana. 

Ensisijaisesti toiveita ja ideoita antamalla päiväkotiin. 

Siinä määrin miten ammattilaiset sen prhaaksi näkevät. 

? 

Nykyinen tilanne on ihan hyvä 

Vasu keskustelujen yhteydessä käydä kansiota läpi ja keskustella lapsen kehityksestä. 

Voishan siinä olla osiot vanhempienkin huomioille 

Hoitaja on tieten paras kansion tekijä. 
Voidaan kotona toteuttaa "kotiläksyjä" eli toisinsanoen tehdä sovittuja asioita ja tehtäviä, jotka 
tukevat lapsen kehitystä ja kasvua 
Mielestäni kasvukansio on muisto/kertomus lapsen ajasta päiväkodissa, joka näyttää samalla myös 
lapsen kehityksen kulkua. En koe että vanhempana tarvitsisi osallistua tähän välttämättä ollenkaan 
vaan olen itse ainakin tyytyväinen kun saan muistoja lapsen ajasta päiväkodissa. 
Välttämättä ei mitenkään. Mutta jos jotain pitäisi keksiä niin esim....  
  
Lasten kasvaessa heidän kanssa voisi yhdessä sinne kirjata, mikä on kotona kivaa, ketkä parhaat 
kaverit omalla asuin alueelle, mikä on lempi harrastus jne. Eli päiväkodissa kirjataan päiväkodin 
jutut ja vanhempien kanssa kotona tapahtuvia juttuja.  
  
Pienempien kanssa taas kesäloma/joululoma muiston voisi laittaa kuvana, jota aikuiset ja lapsi voi 
yhdessä katsella hoidossa. 
Mielelläni olisin auttanut, esim. tuomalla kuvia tms. 

- 
 



 
  9/16 

 

4. Mitä lapsenne kertoo leikkimistään leikeistä? 
Vastaajien määrä: 92 

Vastaukset 

Kenen kanssa, ja mitä leikki 

Ei vielä puhu mutta leikit näkyvät kotona uusina ideoina leikkeihin. 

Suurpiirteisesti. 
Jos joku leikki on ollut erityisen kiva niin siitä muistetaan mainita. Muuten päiväkodissa leikitty leikit 
näkyvät uusina juttuina kotona leikkiessä. 
Joskus jotain mitä leikkiny ja kenen kanssa 

Kertoo kenen kanssa leikkinyt ja mitä leikkinyt. 
Kertoo leikkivänsä tyttökavereiden kanssa esim. kotileikkiä tai piiloleikkiä. Ulkona keinuminen ja 
kuraleikit ym. 
Kertoo kenen kanssa on leikkinyt ja joskus mitä leikkiä 
Kotona vai hoidossa tapahtuneesta leikistä? Hoidossa kertoo kenen kanssa on leikkinyt. Hoitajat 
kertovat sitten että mitä on leikitty 
Joka päivä kertoo innolla mitä on touhunnut ja oppinut, jopa kotona näyttää taitojaan :) 

Kaiken, ennenkaikkea jos on ollut jotain todella kivaa 

Ei osaa vielä kertoa mitään. 
Hän kertoo joka päivä keiden kavereiden kanssa on leikkinyt. Lisäksi puheessa vilahtaa minkälaisia 
leikkejä on leikitty, esim legoilla, autoilla, poliisileikit yms. 
Ei mitään 

Kertoo kenen kanssa ja mitä leikitty. Hirveästi tykkää uuden oppimisesta ja yhdessä tekemisestä. 

Välillä kertoo paljonkin, mutta välillä ei mitään. Päivittäin kuitenkin kysellään asiasta. 
Puhutaan paljon leikeistä: mitä on leikitty, missä ja kenen kanssa. Leikin innostuneisuus huokuu 
kyllä keskustelusta ja monesti leikkejä verrataan todellisuuteen, voiko niin oikeasti tehdä tai voiko se 
olla mahdollista. 
Kertoo pääpiirteittäin jos kyselee. 

Uusista leikeistä kerrotaan mielellään. 

No aikalailla saa lypsää tietoa ainakin meidän lapselta. 

Valittaa liiasta kiireestä päiväkodissa, ei tarpeeksi aikaa leikkiä. 

Innokkaasti kertovat mukavista leikeistä ja tekemisistä. Kaverit ovat myös tärkeä osa leikkiä. 

Ei kerro paljoa. Loruja ja lauluja on alkanut vähän tapailla. 

Kotileikit on kivoja ja pihalla keinuminen 

Hänellä on hauskaa, eri roolileikit sekä rekvisiitat ovat suosittuja 

Kertoo leikeistä kysyttäessä miten päivä on mennyt. 
Lapsemme tykkää kertoa leikeistään päivän aikana. Kysymme aina päivän päätteeksi lapseltamme, 
miten on päivä mennyt jos lapsellamme on ollut esimerkiksi hoitopäivä. Vanhempina myös 
osallistumme lapsemme leikkeihin. Pojallamme on hyvä mielikuvitus, ja tykkää myös keksiä uusia 
leikkejä. Supersankari-leikeistä tykkää kovasti 
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itse leikistä, mahdollisista ongelma tilanteista ja kuinka ne on ratkaistu, ja sitten pohdimme että 
olisiko jokin toinen ratkaisu ollut erilainen ja millainen lopputulos siitä olisi syntynyt. Kertoo myös 
yleensä ketä siinä oli ja ketä ei.  
  
Leikkiaikaan en osaa vastata. koska vuorohoidossa olo aika vaihtelee niin paljon, mutta pidän siitä, 
että on myös ohjattua toimintaa eikä vaan vapaata leikkiä. 
Lapsi nauttii päiväkodin leikeistä ja kertoo mielellään mitä kaikkea pk.ssa on leikitty. Leikit jatkuvat 
myös kotona. 
Positiivisia asioita mitä kavereitten kanssa leikkinyt. Mitä on rakentanut. 

Mitä se hahmo nyt tekee ja mitä se toinen tekee 

Muutamalla sanalla yleensä kertoo, ei "jouda" selittämään pitkiä tarinoita. 
Vielä kertoo vain vähän, mutta selkeästi päiväkodin sisälle tehdyt leikkiympäristöt ovat mieluisia ja 
samaten perinteiset ulkoleikit. 
Mitä on leikitty ja kenen kanssa 
Aika pintapuolisesti kertovat, mitä ovat leikkineet tai keitä on ollut mukana. Usemmiten "eivät oikein 
muista". 
Ei vielä mitään. 

Lähes joka päivä kertoo leikeistään etenkin jos leikki on ollut jokin uusi ja mielenkiintoinen. 

- 

Kertoo, kenen kanssa, mitä on leikkiny 

Mitä on päivän aikana leikkinyt. 
Lapset kertoo välillä melko tarkastikin leikeistään. Ja selkeästi jatkavat niitä vielä kotona useiden 
päivien ajan. Vaikuttaa siltä, että lapset leikkii päiväkodissa todella paljon, mikä on hyvä asia. :) 
Innoissaan kertoo leikeistä ja tuo leikit kotia. 
Kysyttäessä lapset kertovat, mitä ja kenen kanssa ovat leikkineet sekä sen, miten leikit ovat 
sujuneet. 
Mitä on leikkinyt ja kenen kanssa. 

Kovasti selittää hoitopäivän jälkeen kaikkea mitä on päivän aikana tehty. 
3-vuotiaan selkeällä jutun selvityksellä kertoo milloin mistäkin leikistä tai lauleskelee tarhassa 
laulettuja lauluja. 
Kenen kanssa on leikkinyt ja mitä leikkejä. Erityisen mukavista leikeistä kerrotaan enemmän ja 
odotetaan, että seuraavana päivänä sama leikki ehkä jatkuu. 
Hyräilee mukana jos tunnistaa tuttuja lauluja tai myhäilee iloisesti tekemisiään kuvien kautta ja 
vimpsuttaa leluja käsissä. 
Aika vähän kertoo. Yleensä kertoo kenen kans on leikkinyt ja joskus jotain erityistä. 

Roolileikit, Legojen rakentelu kivaa, uudet leikit ja leikkiympäristöt innostavia. 

Innokkaasti kertoo. 

lapsi kertoo miten leikitään leikkejä 

Selittää leikeistä mitä pitää tehdä ja mikä on hauskaa 

Mitä leikeissä on tapahtunut ja kuka teki mitäkin ja miltä joku asia on tuntunut. 

Koko elämää, leikeissä on lapselle rakkaat ihmiset, mitä asioita lapsi työstää mielessään, mitä 
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toivoo ja unelmoi...tunteita, mikä on aiheuttanut iloa tai pahaa mieltä. Päiväkodin leikeissä lapsi elää 
mukana, tapahtumat tulevat usein kotiin. 
Ei oikein osaa sanoa mitään. 

Haluamiaan asioita. 

Aika vähän. 

Ei paljoa. 

Kertoo, kun osaa kysyä oikein. Ulkoleikit tärkeitä. 

Mitä on leikkinut ja kenen kanssa. 
Vanhempi lapsi kertoo yleensä kenen kanssa on leikkinyt ja mitä on milloinkin leikitty. Pienempi ei 
vielä osaa kertoa. Mielestäni on hyvä, että päiväkodissa saa leikkiä paljon. 
Ei juuri mitään, ei ole vielä sen ikäinen. 

Yleensä pääpiirteet, esim on leikitty lääkärileikkiä, nukkea hoidettu yms 

Ovat olleet mielissään touhuista, teemaleikit ovat parhaita. 
Autoleikit ja palapelit tärkeitä. Puhuu kavereista, kuka teki ja mitä...kaverit ei puhu, kertoo tunteista 
ja tekemisistä. Sanoo usein, että päiväkodissa tehdään näin...näyttää. On ylpeä omista 
askartelusta. Laulaa paljon. 
Ei vielä oikein mitään (ikä 1v 3kk). Mutta selvästi jotain laululeikkejä jäänyt mieleen kun kotona niitä 
tanssii ja leikkii. 
"emme tehny mitään" - vaihe eli ei päivästä saa irti oikeastaan mitään muuten kuin hoitajalta 
kysymällä. 
Kertoo millä leluilla on leikkinyt ja kenen kanssa, mitä leikeissä tapahtui, mutta pienellä (2v) ei vielä 
ole hallinnassa yhdistää tapahtumia esim. kysyttyyn päivään (mitä leikitte tänään) vaan kertoo 
leikeistä yleisemmällä tasolla. 
Olen saanut käsityksen , että leikit ovat monipuolisia, vaihtelevia ja mukavia. Olen käsittänyt, että 
leikkiä on paljon. 
Ei osaa puhua. 

Hän on vasta nyt alkanut opetteleen puhumaan niin vielä ei hirveästi tule palautetta 

Ainakin on kertonut mitä päivänaikana on tehty ja leikitty, esim. karhu nukkuu. 

Millaisia leikkejä on leikitty, joskus osallistujien nimiä. 

Ei kerro paljoa 

Kertoo leluista ja kavereista 

? 

Kertoo, mikä oli mukavaa, mikä ei ja kenen kanssa leikki. 
Laululeikit kuuluvat kotonakin, kun lapsi laulelee leikin lomassa päivähoidossa laulettuja lauluja. 
Joskus lapsi mainitsee, mitä tarhassa on touhuttu. 
Onko se ollut mielekästä vai ei,ja kenen kanssa leikkiä on leikitty ja missä tiloissa.Myös se tuodaan 
esille jos jotain ei ole saatu leikkiä. 
Lapsi kertoo, mitä ovat päivän aikana tehneet ja leikkineet. 

Kertoo mitä on leikkinyt 
Lapsi kertoo yleensä kenen kanssa on leikkinyt ja mitä leikkejä. Ja miten on sujunut, onko ollut 
leikkikaveria, erimielisyyksiä jne. 
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Iloisesti ja yksityiskohtaisesti 

Meidän tyttömme on vielä niin pieni ettei osaa sanoin kertoa. 

Vaikkei selkeää puhetta vielä ole mutta monesti sitäki enempi asiaa hoitopäivän jälkeen 
Perhepäivähoidossa on tiivis pieni porukka ja leikit sujuvat hyvin. Myös kerhossa ja leikkikentällä 
saa kavereita, kun perhepäivähoitajat kokoontuvat. Ovat saaneet ottaa hoitoon omiakin leluja ja on 
kiva leikkiä niillä hoitokavereiden kanssa. 
Kenen kanssa on leikkinyt ja sen jos ovat omasta mielestään kokeneet vääryyttä leikissä. 
Kenen kanssa on leikkinyt ja mitä leikkejä. Usein myös ristiriidat ja tilanteet, joissa lapsi kokee 
tulleen kohdelluksi leikissä väärin nousevat pinnalle heidän puhuissaan. 
Ainoastaa millä leluilla on leikkinyt ja kenen kanssa. Harvoin kertoo mitä leikeissä on ollut aiheena. 

Paljon kertoo, mistä tykkää ja mitä tehnyt. 

Useimmiten kenen kanssa on leikkinyt. 
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5. Onko leikkiaikaa mielestänne 
Vastaajien määrä: 93 

 
 

 n Prosentti 

Liian vähän 3 3,23% 

Riittävästi 90 96,77% 

Liian paljon 0 0% 
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6. Miten haluatte osallistua leikki- ja oppimisympäristöjen rakentamiseen ja 
muokkaamiseen? 
Vastaajien määrä: 73 

Vastaukset 

- 

Ehkäpä maksu lapsesta toisi varaa hankkia uusia leikkivälineitä, ratkaisuja ympäristöön ja retkiä. 

Infoamalla. 
Olisi kiva kuulla, jos jotakin muutoksia on tulossa tai päiväkodin väen toiveissa. Arpelan pk ei taida 
olla se, johon kaupunki ensimmäisenä olisi innokas investoimaan yhtään mitään. Ei sillä; ainakin 
sen perusteella mitä näin vanhempana on ehtinyt nähdä, niin kyllä Arpelassa taitaa tilat ja tavarat 
pysyä kunnossa paremmin kuin isommissa yksiköissä. 
Toivoisin että ne menisivät lasten kiinnostuksen mukaan. 
Tällähetkellä en tunne tarvetta osallistua leikki- ja oppimisympäristön rakentamiseen tai 
muokkaamiseen. Olen todella tyytyväinen päiväkodin leikki- ja oppimisympäristöön. 
Haluaisin tietää selkeän suunnitelman minkälaisia asioita "opiskellaan", toisins anoen tietää, mihin 
asioihin päivähoidossa yleensäkään keskitytään. 
En tiedä. 
En koe tarvetta sille, jos päiväkodilta ei tule tarvetta vanhemmilta kysyä. Koen että asiat ovat hyvin 
ja lapseni on viihtynyt päiväkodissa mainiosti. 
Potkupyörää, mailaa, palloa yms pelejä olisi mielestäni hyvä olla aina tarjolla. Innostavia 
liikuntamahdollisuuksia. 
En tiedä miten voisin osallistua. Meitä vanhempia voi toki pyytää mukaan jos tulee ideoita. 
Minusta on mukava nähdä kuin päiväkodin leikkitilat muuttuvat ja tulee uusia innovaatioita, myös 
ajankohtaisuus näkyy tiloissa. 
Ei toiveita. 

En koe tarvetta muokkaamiseen, olen tyytyväinen tämänhetkiseen ympäristöön. 

Riittää että tiedämme mitä mitä päiväkodissa tapahtuu 

Metsäretkiä voisi olla vielä enemmän. 

Päiväkodilla voisi esim olla pihatalkoot jolloin vanhemmat voisivat osallistua päiväkotitoimintaan 

Jos kehittämisideoita herää mieleen niin ehdottomasti haluamme niistä kertoa. 

Voisin hyvin tuoda jotain tarvittavaa materiaalia päiväkotiin, josta voi rakennella. 
Pirkkiön päiväkodissa leikki on otettu loistavasti hupmioon, ja siihen kannustetaab tarjoamalla 
mahdollisuuksia erilaisille leikeille. 
Liikunta on kyllä lapsille tärkeä jota kyllä suosittelen. Sekä roolileikit jossa käytetään monenlaisia 
tunteita ja niistä voi keskustella lapsien kanssa. Paremmin ymmärtävät eri tunteet. Luonto on 
monelle lapselle tärkeä. Luonnosta oppii paljon. 
? En kyllä osaa sanoa 

Yhdessä keskustelemalla näistä asioista 

kommentoimalla esim. näiden kyselyjen kautta. 

Eiköhän se ole ammattilaisten tehtävä. 

Esim. kerran tai kaksi kertaa vuodessa vanhemmat voisi kertoa lastaan kiinnostavia aiheita leikki- ja 
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oppimisympäristön suhteen. Vastusten perusteella ammattilaiset voisivat ideoida. 

Lähinnä varmaan välittämällä tietoa päiväkodille lapsen kiinnostuksen kohteista, jos samaa 
kiinnostusta esiintyy laajemminkin(esim. talvella oli kalastusteema). Jos on tarvetta jollekin 
isommalle ja konkreettiselle toimelle niin talkootkin sopivat. 
Kysyttäisiin mielipiteitä ja saisi heittää omia ideoita ja mielipiteitä 

En osaa sanoa 
Tänä vuonna panostus leikkiympäristöihin on näkynyt todella selkeästi. Ihana, kun niihin on 
panostettu. Lapset ovat varmaankin oikeita asiantuntijoita ja apulaisia leikkiympäristöjen 
rakentamiseen. Mielellään autan jos jotenkin voin. En esimerkiksi laita pahakseni, jos tulisi viesti, 
jossa pyydetään jotain tiettyjä tarvikkeita tuomaan päiväkodille leikkejä varten tms. Saa kysyä ja 
pyytää apua. 
Luotan siihen, että päiväkodin ammattitaitoinen henkilökunta osaa rakentaa ja muokata lapselle 
mielekkään ja turvallisen ympäristön toimia. 
En halua osallistua, luotan henkilökunnan osaamiseen. 

Tähänkin mielellään osallistuisin mutta en tähänkään osaa sanoa nyt miten. 

Vien joskus askartelumateriaaleja tai konelehtiä tms. Ei tarvetta osallistua tämän enempää. 
Lasten ideoita ja toiveita voisi kuunnella enemmän. Oman pelin tai kirjan päivät ovat olleet mukavia. 
Oman lelun päivää aina odotetaan ja kysellään. 
Vastaamalla kyselyihin ja osallistumalla ideoimiseen jos mahdollisuus tulee. 
Mielestäni henkilökunnalla on mahtavia ideoita ja ovat tehneet upeita leikkimisympäristöjä. Itselläni 
ei ole uusia ideoita niihin. 
Tarvittavia materiaaleja voi kotoa kysellä jos on jollain. 

Jos aikaa on. 

En osa sanoa 

En tiedä 

En osaa sanoa. 

Jos jotain kotoa löytyvää tavaraa/materiaalia voi tuoda leikkeihin... 
Mahdollisimman monipuolista ja luovuuteen kannustava ympäristö. Toivon että ei eritellä 
tyttöjen/poikien leikkejä, vaan kannustetaan lapsia leikkimään kaikkien kanssa, sukupuolesta 
riippumatta. Kaveritaidot, ja se että ketään ei jätetä leikkien ulkopuolelle ikinä, on tärkeää.  
Ikätasoinen seksuaalikasvatus jakehotunnekasvatus on tärkeää, ja sitä tulisi tuoda esiin myös 
päiväkodissa, vaikka koulutetun seksuaalikasvattajan toimesta. 
En mitenkään. 

En mitenkään. 
Kotona saavat leikkiä muovaamassamme ympäristössä, niin Vaihtelun vuoksi saavat toimia toisen 
luomassa leikkiympäristössä. Jos toiveita kysytään niin lisätä robotteja. 
Lähinnä auttaa hankkimaan jotain, mitä tarvitaan esim. pahvilaatikoita on joskus pyydetty tai 
kauppaleikkiin myytäviä tavaroita. 
Vanhempainilloissa puuhastella yhdessä päiväkodissa, on kiva kuulla ja nähdä kuvia, mitä lapsen 
kanssa päivisin touhutaan. Talkoot, jos tarvitsee talkoilla jonkin yhteisen asian vuoksi. 
Mielestäni ne ovat olleet kunnossa. En koe tarvetta osallistua. 

Vaikka antamalla ideoita liittyen niihin. 
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Teemaviikoista (esimerkkinä) voisi tiedotella aiemmin, jos tarvitaan esim. jotain rekvisiittaa, niin 
ehditään touhuta niitä ajoissa. 
Mielellään jätän suunnittelun ammattilaisille, joilla on enemmän kokemusta varhaiskasvatuksesta. 

Koko perheen päivät/tapahtumat olisivat mukavia. Osallistutaan kaikin mahdollisin tavoin. 

En osaa sanoa, mutta otan mielelläni ehdotuksia vastaan. 

Minusta päiväkodilla on hyvin nämä hommat hallussa, en koe tarvetta osallistua. 

Empä oikein mitenkään. Olen tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseen. 

Kyllä voisi olla esim.metsäretkiä enemmän missä lapset voi tutkia kaikenlaista 

Päiväkodin pihalla saisi uusia leikki telineitä ja liukumäkiä, keinuja, yms. 

Ihan miten vain pystyn :) 

En osaa sanoa 

Ei ideoita 

? 

Toivon, että leikkiympäristö on monipuolinen. 

Ideoita ja toiveita antamalla. 
Tähän mennessä on käsitys siitä että ne ovat olleet monipuolisia,joten tässäkin luotamme 
ammattilaisiin että he tietävät mitkä on hyväksi. 
Toivomuksena ainoastaan turvallisuus, muuten antaisin vapaat kädet hoitajille, he ovat 
ammattilaisia. Perhepäivähoitajille voisi antaa enemmän rahaa lelujen ja 
maalaus/piirrustustarvikkeiden ostamiseksi. 
En osaa vastata, pääasia että kaiken ikäisille lapsille löytyy turvallinen ympäristö ja riittävät puitteet 
toteuttaa leikkejä 
Tuomalla esille esim.vasu keskustelun yhteydessä oman lapsen mielenkiinnon kohteita joita voisi 
käyttää ideoina ympäristön muokkaamisessa. 
Mielestäni leikki- ja oppimisympäristöjen muokkaus ja rakentaminen on päiväkodin henkilökunnan 
tehtävä. Vanhempana voimme kertoa, mistä lapsemme ovat kiinnostuneet ja mitkä ovat heidän 
vahvuuksiaan, joita voi sitten henkilökunta yrittää ottaa huomioon.  
  
Mielestämmme myös lapsen mielikuvitukselle pitää jättää tilaa, kaiken ei tarvitse olla oikeaa ja 
"aidon" näköistä vaan leikille täytyy jättää tilaa kasvaa ja rakentua.  
  
P.S Kohdan 5 vastaus on arvio. Meillä vanhemmilla ei ole oikeasti tästä asiasta tietoa, luotamme 
teihin, että pidätte huolen siitä, että leikille on riittävästi aikaa. Ainakin lasten puheiden perusteella 
he saavat tarpeeksi leikkiä päiväkodissa. 
Mielestäni tärkeintä on, että lapset saavat tavalla tai toisella osallistua oppimisympäristön 
muokkaamiseen. 
TUomalla esim. välineistöä. Itse olen tuonutkin tavaraa ja askartelukampetta hoitoon. Itse kerännut 
jotain tai saanut tuttavilta tai työpaikalta. 
Ehkä jokin yhteinen tapahtuma? 
 
 


