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Hyvä päiväkotiryhmän yhteyshenkilö,

Tämä on loppuvaiheen kyselylomake ryhmän yhteyshenkilölle. Toivomme, että kyselyyn vastaa
sama henkilö kuin alkuvaiheessa syksyllä. Kysymme vastaajan nimeä, mutta korvaamme sen
myöhemmin yksilöintikoodilla. Kaikki vastaukset ja tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat
luottamuksellisia ja tulevat vain tutkijoiden käyttöön.

1. Kyselyn täyttöpäivä:_______________________ (pp.kk.vvvv)
2. Päiväkoti: ________________________________
3. Päiväkotiryhmä: ___________________________
4. Vastaajan etunimi: _________________________
5. Vastaajan sukunimi: ________________________

6. Onko lapsilla aina sisällä vapaan leikin aikana mahdollisuus liikunnalliseen leikkiin:
A. Ryhmän tiloissa
 Ei
 Kyllä
B. Muualla kuin ryhmän tiloissa
 Ei
 Kyllä, missä?____________________

7. Onko päiväkodin ryhmä-/leikkitiloissa liikkumiseen kannustavia välineitä lasten vapaassa
käytössä vapaan leikin aikana sisällä?
A. Palloja
 Ei
 Kyllä
B. Jumppamattoja
 Ei
 Kyllä
C. Pyörimiseen kannustavia välineitä
D. Hernepusseja
E. Trampoliini

 Ei
 Ei
 Ei

 Kyllä
 Kyllä
 Kyllä

F. Muotolaattoja

 Ei

 Kyllä

G. Tasapainovälineitä
H. Puolapuut
I. Muita, mitä?___________________________________

 Ei
 Ei
 Ei

 Kyllä
 Kyllä
 Kyllä
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8. Saavatko lapset/perheet tuoda päiväkotiin sokeripitoisia synttäritarjoiluja?
 Ei
 Kyllä, mitä tahansa
 Kyllä, mutta vain tiettyjä tuotteita
mitä?______________________________________________________________________
9. Jos lapset tuovat sokeripitoisia synttäritarjoiluja, rajoittaako ryhmän henkilöstö tarjottavaa
määrää?
 Ei
 Kyllä
10. Onko ryhmän henkilökunnan yhteisenä tavoitteena lisätä lasten…
A. kasvisten syöntimääriä?
 Ei  Kyllä
 Ei  Kyllä
B. hedelmien syöntimääriä?
C. kasvisten ja hedelmien syönnin
 Ei  Kyllä
monipuolisuutta?

11. Kuinka usein lapset käyttävät seuraavia laitteita ryhmässäsi?
1= Laitteita ei ole ollenkaan päiväkodissamme
2= Laitteita on päiväkodissamme, mutta lapset eivät käytä niitä ryhmässäni
3= Muutamia kertoja vuodessa
4= Muutamia kertoja kuukaudessa
5= Viikoittain
6= Päivittäin tai lähes päivittäin

1

2

A. Televisio
B. Tietokone
C. Pelikonsoli/DVD- tai videolaite
D. Tabletti
E. Älypuhelin

3

3

4

5
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12. Kuinka kauan ruutulaitteita (esim. televisio, tietokone, tabletti) käytetään kerrallaan
keskimäärin?
 alle 15 min
 16-30 min
 31-60 min
 yli 60 min

13. Jos ryhmässäsi on tabletteja 3–6-vuotiaiden käytössä, kuinka monta niitä on yhteensä?
_______________

Seuraavat kysymykset koskevat DAGIS-ohjelman aikaista toimintaa

14. Kuinka hyödyllisinä koet seuraavat toteutetut teemajaksot DAGIS-ohjelman tavoitteiden
saavuttamisen kannalta?
Tavoitteet: 1) Lapsen itsesäätelytaidot vahvistuvat 2) Liiallinen ruutuaika vähenee ja osa ruutuajasta vaihtuu vähintään
kevyeen liikkumiseen 3) Sokeripitoisten ruokien ja juomien kulutus vähenee ja osa niistä korvataan hedelmillä, marjoilla,
kasviksilla ja sokerittomilla juomilla

1=Ei ollenkaan hyödyllinen
2=Vain vähän hyödyllinen
3=Ei hyödytön eikä hyödyllinen

4=Melko hyödyllinen
5=Todella hyödyllinen
1

2

3

4

5

A. Rohkeaksi maistelijaksi –teemajakso
B. Kohtuutta ruutujen käyttöön -teemajakso
C. Maltilla makeaa -teemajakso

15. Viisaan Pöllön retkikartta –sovellus
Ei
A. Oletko vieraillut Viisaan Pöllön retkikartta -sovelluksessa?
B. Onko ryhmäsi tehdyt merkintöjä Viisaan Pöllön retkikartta sovellukseen?
C. Onko ryhmäsi hyödyntänyt muiden merkitsemiä retkipaikkoja?
D. Oletteko kannustaneet vanhempia käyttämään sovellusta?
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16. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien Tiikeri Tähtisilmä –tarinaa koskevien väittämien
kanssa?
1=Täysin eri mieltä
4=Jokseenkin samaa mieltä
2=Jokseenkin eri mieltä
5=Täysin samaa mieltä
3=Ei samaa eikä eri mieltä
6= En osaa vastata koska tarinaa ei luettu lapsille/Ei kokemusta
1

2

3

4

5

6

A. Tarinan lukeminen ja siitä keskustelu auttoivat edistämään
päiväkotimme lasten elintapoja
B. Tarina soveltui erityisesti päiväkotiryhmäni lasten tarpeisiin
C. Tarina saavutti päiväkotiryhmäni lapset yhdenvertaisesti riippumatta
heidän iästään, sukupuolestaan tai etnisistä, sosioekonomisista tai muista
taustoistaan.
D. Ryhmäni lapset pitivät tarinasta
E. Tarinan sanoma oli lapsille helposti ymmärrettävissä
F. Tarina oli sopivan pituinen
G. Tiikeri Tähtisilmä -hahmojen askartelu oli tarpeellista tarinan käsittelyn
kannalta
H. Tiikeri Tähtisilmä –hahmoja hyödynnettiin Rohkeaksi maistelijaksi teemajakson käsittelyssä

17. Valitse sopiva vaihtoehto
Kyllä
A. Oletteko saaneet päiväkotinne lasten ruutuaikapalautteen?
B. Onko ruutuaikapalaute nähtävillä päiväkodin seinällä tai ilmoitustaululla?
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18. Kuinka tärkeänä pidät koko DAGIS-ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta, että päiväkoti
sai palautteen lasten ruutuajasta? (Ympyröi sopiva vaihtoehto)
Tavoitteet: 1) Lapsen itsesäätelytaidot vahvistuvat 2) Liiallinen ruutuaika vähenee ja osa ruutuajasta vaihtuu vähintään
kevyeen liikkumiseen 3) Sokeripitoisten ruokien ja juomien kulutus vähenee ja osa niistä korvataan hedelmillä, marjoilla,
kasviksilla ja sokerittomilla juomilla

1= Ei ollenkaan tärkeä
1

5= Erittäin tärkeä
2

3

4

5

19. Kuinka paljon ruutuaikapalaute on herättänyt keskustelua lasten ruutujen käytöstä
päiväkotiryhmässäsi?
1= Ei ollenkaan 5= Hyvin paljon
1
2
3
4
5
A. Työntekijöiden välillä
B. Työntekijöiden ja päiväkodin esimiesten välillä
C. Työntekijöiden ja vanhempien välillä

20. Miten pääosin toimititte vanhemmille suunnatut DAGIS-materiaalipaketit koteihin?
Antamalla
kirjekuoret
henkilökohtaisesti
vanhemmille
A. Rohkeaksi maistelijaksi –teemajaksossa
B. Kohtuutta ruutujen käyttöön -teemajaksossa
C. Maltilla makeaa -teemajaksossa

6

Lapsen
kautta
(esim.
suoraan
lokeroon)

Sekä
Kirjekuoria ei
henkilökohtai- toimitettu
sesti että
vanhemmille
lapsen kautta

Yhteyshenkilön lomake, loppuvaihe

21. Missä määrin olet samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa (koskien kevään teemajaksoja):
Vanhemmat lukevat vanhemmille suunnattuja DAGIS-materiaalipaketteja.
1= Täysin eri mieltä

5= Täysin samaa mieltä
1

2

3

4

5

22. Kuinka paljon vanhemmille suunnattujen DAGIS-materiaalipakettien sisällöt ovat herättäneet
keskustelua keväällä?
1= Ei ollenkaan 5= Hyvin paljon
1
2
3
4
5
A. Työntekijöiden ja lasten välillä
B. Työntekijöiden ja vanhempien välillä

23. Oletko vieraillut päiväkotihenkilökunnalle suunnatuilla DAGIS-intrasivuilla (vaatii
kirjautumisen)?
Kyllä ____
En ____
En ole tietoinen intrasivuista ____
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24. Avoimet kommentit:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksista!
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