YHTEENVETO AAMUPÄIVÄ/ILTAPÄIVÄKERHON KYSELYSTÄ 2021
Aamupäivä/iltapäiväkerhon asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa 2021 Webropol kyselynä. Vastauksia
tuli määräaikaan mennessä 6kpl. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 17 kpl. Vastausprosentti oli 35,29%.
Kysely oli jaettu kahteen osaan: arviointiasteikkoihin ja avoimiin kysymyksiin vanhemmille.
Iltapäiväkerhossa kyseltiin palautetta lapsilta.
ARVIOINTIASTEIKOIHIN PERUSTUVIEN VASTUSTEN KESKIARVOT (0-10):
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Anna kokonaisarvio lapsesi aamu/iltapäivätoiminnasta: 9
Kodin ja aamu/iltapäiväkerhon välinen yhteistyö on toiminut hyvin: 9
Lapseni viihtyy aamu/iltapäiväkerhossa: 9,3
Aamu/iltapäiväkerhon toiminta on monipuolista: 8,7
Lapseni mielipiteitä kuunnellaan aamu/iltapäiväkerhossa: 8,7
Aamu/iltapäiväkerhossa tuetaan lapseni kaverisuhteita: 8,7
Aamu/iltapäiväkerhon toiminta on toimintasuunnitelman mukaista: 8,8
Henkilökunta puuttuu kiusaamis- ja häiriötilanteisiin: 9,2
Koen lapseni aamu/iltapäiväkerhopäivän turvalliseksi: 9,2
Henkilökunta aamu/iltapäiväkerhossa on ammattitaitoista: 8,8
Henkilökunnan vuorovaikutus lasten kanssa on hyvää ja arvostavaa: 9,3
Henkilökunta ottaa huomioon toiveet koskien lapsen aamu/iltapäiväkerhoa: 9
Henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus on arvostavaa: 9
Ilmapiiri aamu/iltapäiväkerhossa on lämmin ja välittävä: 9,2
Iltapäiväkerhon tilat ovat hyvät ja toimivat: 8,2
Aamu/iltapäiväkerhossa on monipuoliset välineet ja lelut: 8,2
Aamu/iltapäiväkerossa tarjotaan monipuolista aamu/välipalaa: 7,5
Henkilökunta tukee lastani läksyjen teossa: 8,3

AVOIMET KYSYMYKSET VANHEMMILLE:
MINKÄLAISTA YHTEISTYÖTÄ TOIVOTTE KODIN JA AAMU/ILTAPÄIVÄKERHON VÄLILLÄ OLEVAN?
➢ Avointa puolin ja toisin jota on ollutkin, haluttaisiin tietää millaista toimintaa on suunnitteilla ja
viikoittaista rytmiä, teemapäivä toivotaan, jos on jotain kerrottavaa siitä kerrottaisiin heti, info ja
viestit kulkevat hyvin, yhteydenpito iltapäiväkerhoon on helppoa jos on tarvetta.
MISSÄ ASIOISSA OLEMME ONNISTUNEET?
➢ Kaikissa (lapset viihtyvät ja haluavat innolla tulla iltapäiväkerhoon), avoimuus, vuorovaikutus, lapsi
saa tehdä itselle mieluisia asioita iltapäiväkerhossa.
JOS OLET OLLUT TYYTYMÄTÖN, MIHIN ASIOIHIN TOIVOISIT MUUTOSTA?
➢ Välipala on ollut välillä niukka
MITEN TOIVOISIT MEIDÄN KEHITTÄVÄN TOIMINTAAMME?
➢ Ei vastauksia
MILLAISEKSI OLET KOKENUT AAMU/ILTAPÄIVÄKERHOSSA KÄYTTÖÖN OTETUT KORONATOIMENPITEET?

➢ Toimenpiteet ovat asiallisia ja välttämättömiä, toimenpiteet ovat hyvät ja selkeät, toimenpiteet on
otettu hienosti mukaan tavalliseen arkeen, riittävät.
VOIT VIELÄ MUISTAA HENKILÖKUNTAAMME VAPAALLA PALAUTTEELLA
➢ Iso Kiitos, teette hyvää työtä lasten kanssa rajoitusten keskellä, olette supertyyppejä, kiitos kun
huolehditte ja tuette lasten kasvua, teistä tykätään.

LASTEN KYSELY
Vastauksia yhteensä 10 kpl.
ARVIOINTIASTEIKKOIHIN PERUSTUVIEN VASTAUSTEN KESKIARVOT (1-5, kysyttiin lapsilta hymynaamoilla)
➢ Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon: 4,4
o Kiva olla kavereiden kanssa, ei ole muutakaan, iltsi on kiva, iltsissä on kivaa muttei niin
kivaa, ei tarvitse mennä heti kotiin, kiva tulla.
➢ Miten viihdyt iltapäiväkerhossa: 4,1
o Täällä ei saa tehdä kaikkea mitä haluaa.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon tiloista: 4,8
o Ihan hyvät tilat, kiva iso tila.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon leluista ja välineistä: 4,3
o Voisi olla vähän parempia, ne on kivoja, täällä periaatteessa on kaikkea mutta haluaisin
jotain uutta.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon pihasta: 3,8
o Ei ole kauheasti tekemistä, on kiva leikkiä pihalla kun on kavereita, pihalla ei ole mitään
välineitä millä leikkiä, takapiha ja mökki on kiva.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon välipalasta: 4
o Hyvä, riittävä, liian pieni, puuro ja puuropannari on hyviä, välillä ei niin hyvää.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon aikuisista: 4
o Aikuiset joskus vähän tylsiä, kivoja, olisi kiva jos ne olisi enemmän leikeissä mukana.
➢ Mitä mieltä olet muista kerholaisista: 4,4
o Joskus jotkut riehuu ja juoksee sisällä, jotkut välillä ärsyttäviä, niiden kanssa on kiva leikkiä,
kaikki on kivoja.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon säännöistä: 3,9
o Ihan hyvät, ei parannettavaa, on hyvä että on säännöt, niitä on sopivasti.
➢ Mitä mieltä olet iltapäiväkerhon ulkoilusta: 4,5
o Olisi kiva jos pihalla olisi enemmän tekemistä, saa juosta, kavereiden kanssa on kivaa.
➢ Mitä mieltä olet rauhassa olosta iltapäiväkerhossa?
o Olisi kiva olla joskus rauhassa, jos menee hermot voi mennä eteiseen rauhoittumaan, ei
oikein löydy rauhaa.
AVOIMET KYSYMYKSET LAPSILLE
ONKO SINUA KIUSATTU TAI OLETKO NÄHNYT KIUSAAMISTA ILTAPÄIVÄKERHOSSA?
➢ Ei ole kiusattu, kerran olen nähnyt kiusaamista, en ole nähnyt kiusaamista, itsellä ei ole
kokemuksia.

MITKÄ OVAT 3 MUKAVINTA ASIAA, JOITA KERHOSSA TEHDÄÄN?
➢ Leikki, ulkoilu, välipala, värityskuvat, hamahelmet, lelut, askartelu, piirtäminen, kaverit, kuvien
katseleminen, pelaaminen.
MITKÄ OVAT 3 IKÄVINTÄ ASIAA, JOITA KERHOSSA TEHDÄÄN?
➢ Ei tule mieleen, en tiedä, jos joutuu odottaa äitiä kauan (on viimeinen), määrääminen, se ettei saa
kuin yhden värityskuvan, ei saa leikkiä rauhassa, välipala liian pieni, jos joku huutaa korvaan.

