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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     Ei   Kyllä 

D. Hernepusseja      Ei   Kyllä 

E. Trampoliini                                                                                        Ei   Kyllä 

F. Muotolaattoja      Ei   Kyllä 

G. Tasapainovälineitä                                                 Ei   Kyllä 

H. Puolapuut                              Ei   Kyllä 

I. Muita, mitä?___________________________________   Ei   Kyllä 

 

 

 



             Yhteyshenkilön lomake, loppuvaihe 
 

3 
 

 

 

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 

B. hedelmien syöntimääriä?   Ei   Kyllä 

C. kasvisten ja hedelmien syönnin 
monipuolisuutta?  

  Ei    Kyllä 

 

 

 

 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 3 4 5 6 

  A. Televisio            

  B. Tietokone           

  C.  Pelikonsoli/DVD- tai videolaite           

  D. Tabletti           

  E. Älypuhelin       
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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?  

_______________               

 

                              
 

14. Avoimet kommentit: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 

                                                     Kiitos vastauksista! 


