Vasu-näkökulmia
Tämä neliosainen kysely on tarkoitettu Helsingin kaupungin perhepäivähoitajien Vasusuunnitelmien rakennusaineeksi. Lisäksi kyselyä käytetään yhteisen Helsingin kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelman työstämisessä, kyselyn avulla tutkitaan päiväkotien vasuorientaatiota. Tarkoituksena on luoda tiivis ja mielekäs sidos valtakunnallisten,
kaupungin ja yksiköiden suunnitelmien välille.
Toimintaohjeet:
1. Tiedostossa Vasu-kartoitus(pph).doc on neljä kysymyssarjaa. Kysymyksistä on
myös paperiversiot. Kussakin kysymyssarjassa tarkastellaan päivähoitoa eri
näkökulmista (katso liite), jotka ovat: 1) Hyvät käytännöt (harmonia) 2)
Ristiriidat (kaaos) 3) Tavoitteet ja 4) Mahdollisuudet. Perhepäivähoitaja
täyttää lomakkeen kaikki neljä osiota.
2. Olisi hienoa, jos perhepäivähoitajilla olisi mahdollisuus lomakkeita täyttäessään
verrata näkemyksiään kollegoiden – toisten perhepäivähoitajien – kanssa.
Yhdessä kokemuksia ja näkemyksiä vertaillen näkökulmat selkiytyvät. Myös
perhepäivähoidon ohjaajalta voi kysellä mahdollisuutta ryhmässä työstämiseen tai
vapaamuotoisen palaverin voi järjestää itsekin. Kuitenkin kukin perhepäivähoitaja
päättää lopulta itse mitä hän lomakkeeseen kirjoittaa.
3. Kysymyssarjojen täyttämiseen on käytettävissä aikaa maaliskuun alusta viikon 15
loppuun (15.4 mennessä, vastata saa toki aikaisemminkin). Vastaukset toimitetaan
perhepäivähoidon ohjaajille.
Vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä vastausten perusteella laadittavissa koonneissa
voi tunnistaa yksittäisiä perhepäivähoitajia, lapsia tai muitakaan ihmisiä. Yleensäkin
kartoituksen henki on ennen kaikkea etsiä mahdollisuuksia tukea perhepäivähoitajien
työtä. Vastaukset antavat suuntaa painopisteille ja käytännön toimenpiteille.
Yhteistyöterveisin,
Seppo Sarras, Vasu-konsultti (Helsingin kaupunki)
Jyrki Reunamo, KT (Helsingin yliopisto)
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Hyvien käytäntöjen (harmonia) kartoitus:
1.

Mihin asioihin olet omassa työssäsi tyytyväisin?
Mitkä asiat toimivat parhaiten työssäsi, asiat joita et
halua menettää?

2.

Mitkä asiat toimivat parhaiten yhteistyössä
vanhempien kanssa, osana kasvatuskumppanuutta?

3.

Mitä hyvää erilaiset lapset ovat tuoneet ryhmääsi
(esim. maahanmuuttajalapset, erityislapset, eri
ikäiset lapset)?

4.

Mitkä tilanteet ovat omassa työssäsi
myönteisimpiä: iloisimpia, inspiroivimpia,
motivoivimpia tai harmonisimpia?

5.

Mikä työskentely-ympäristössäsi (esim. koti, tilat,
lähiympäristö, materiaalit, välineet) on ollut
toimivinta?

6.

Mikä on toiminut parhaiten lasten leikkiin
sitoutumisessa?

7.

Millaiset jutut ovat toimineet parhaiten lasten
liikkumiseen liittyvissä asioissa? Entä lasten
ilmaisun tukemisessa?

8.

Minkälainen suunnittelu on osoittautunut parhaaksi
työssäsi (esim. lapsikohtainen suunnittelu,
tuokiosuunnittelu, viikkosuunnittelu,
vuosisuunnittelu, suunnittelu lasten ja vanhempien
kanssa jne.)?
Mikä verkostoyhteistyössä (muu päivähoito,
virastot, laitokset, seurakunnat, järjestöt ja
yksityiset) on toiminut hyvin?

9.

10. Miten sinä saat parhaiten tukea (esim. työtovereilta,
muulta päivähoidolta, esimiehiltäsi) omassa
työssäsi jaksamiseen ja työsi kehittämiseen?
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Ristiriitaisuuksien (kaaos) kartoitus:
1.

Millaiset asiat ovat aiheuttaneet omassa
työssäsi eniten häiriöitä ja turhautumista viime
aikoina? Mikä työssäsi turhauttaa?

2.

Mikä vaikeuttaa perheiden tukemista ja
yhteistyötä vanhempien kanssaryhmässäsi?

3.

Millä tavoin erilaiset lapset ovat tuottaneet
epävarmuutta ja epätietoisuutta ryhmässäsi
(esim. maahanmuuttajalapset, erityislapset, eriikäiset lapset)?

4.

Mitkä tilanteet ovat omassa työssäsi
kaoottisimpia: ahtaita, repiviä ja epäselviä?

5.

Mikä työympäristössäsi (esim. koti, tilat,
lähiympäristö, materiaalit, välineet) tuottaa
eniten epäjärjestystä ja ristiriitoja?

6.

Mikä on viime aikoina häirinnyt lasten leikkiin
keskittymistä?

7.

Mikä vaikeuttaa ja rajoittaa lasten monipuolista
liikkumista omassa ryhmässäsi? Entä lasten
luovien projektien kehitystä?

8.

Mikä on eniten hajottanut omaa
suunnittelutyötäsi (esim. lapsikohtainen
suunnittelu, tuokiosuunnittelu,
viikkosuunnittelu, vuosisuunnittelu, lasten ja
vanhempien kanssa suunnittelu jne.)?
Mikä verkostoyhteistyössä (muu päivähoito,
virastot, laitokset, seurakunnat, järjestöt ja
yksityiset) ei toimi tai turhauttaa?

9.

10. Mikä on eniten vähentänyt omaa työssä
jaksamistasi? Mikä rajoittaa pahiten oman työsi
kehittämistä?
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Tavoitteiden kartoitus:
1.

Mitä ovat työssäsi tärkeimmät tavoitteet, joita juuri
nyt aktiivisesti työstät? Mitä haluaisit parantaa
työssäsi?

2.

Millä tavoin pyrit tukemaan perheitä, mikä on
perheen tukemisessa tärkeää?

3.

Mitä olisi tärkeää huomioida erilaisia lapsia
ajatellen (esim. maahanmuuttajalapset,
erityislapset, eri-ikäiset lapset)?

4.

Mitkä asiat työssäsi sujuvat tavoitteellisesti,
edistyvät asettamiesi tavoitteiden mukaisesti?

5.

Mikä työympäristössäsi (esim. koti, tilat,
lähiympäristö, materiaalit, välineet) kaipaisi eniten
parannuksia? Millaista?

6.

Millä tavoin lasten leikkiedellytyksiä pitäisi ja voisi
parantaa ryhmässäsi?

7.

Mitä liikunnallisia tavoitteita työssäsi korostuu?
Entä miten pyrit edistämään lasten luovien
projektien kehitystä?

8.

Miksi suunnittelu on työssäsi tärkeää? Miksi
suunnittelet (esim. lapsikohtainen suunnittelu,
tuokiosuunnittelu, viikkosuunnittelu,
vuosisuunnittelu, lasten ja vanhempien kanssa
suunnittelu jne.)?
Mitä haluat verkostoyhteistyöltä (muu päivähoito,
virastot, laitokset, seurakunnat, järjestöt ja
yksityiset)?

9.

10. Mitkä tavoitteet korostuvat oman hyvinvointisi,
työkykysi säilymiseen ja kehittymiseen liittyvissä
kysymyksissä?
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Mahdollisuuksien kartoitus:
1.

Mitä uusia kokeiluja ryhmässäsi on meneillään
paraikaa? Miten pidät yllä ryhmässäsi uusia
näkökulmia avaavaa, tutkivaa ilmapiiriä?

2.

Mitä lisämahdollisuuksia voisi olla perheiden
tukemiseksi ryhmässäsi/päiväkodissa? Entä
vanhempien runsaammalla osallistumisella?

3.

Miten erilaiset lapset (esim. maahanmuuttajalapset,
erityislapset, eri-ikäiset lapset) voisivat tuoda vielä
lisää rikkautta toimintaan?

4.

Missä tilanteissa utelias, mielenkiintoinen ja
kokeileva toiminta parhaiten kukoistaa ryhmässäsi?
Miten sitä voisi edelleen ruokkia?

5.

Mikä työympäristössäsi (esim. koti, tilat,
lähiympäristö, materiaalit, välineet) virittää lapsia
ja aikuisia ennakkoluulottomaan todellisuuden
testaamiseen?

6.

Millaiset leikit ovat viime aikoina siivittäneet lapset
(ja aikuiset) kaikkein huimimmille matkoille?

7.

Miten voisi käytännössä rikastaa liikunnallisia
kokemuksia ryhmässäsi? Entä lasten tuottamia
taiteellisia ja ilmaisullisia projekteja?

8.

Miten arkeen saadaan riittävästi tilaa luovalle
suunnittelulle (esim. lapsikohtainen suunnittelu,
tuokiosuunnittelu, viikkosuunnittelu,
vuosisuunnittelu, lasten ja vanhempien kanssa
suunnittelu jne.)?
Mitä mahdollisuuksia verkostoyhteistyössä (muu
päivähoito, virastot, laitokset, seurakunnat, järjestöt
ja yksityiset) on vielä käyttämättä?

9.

10. Mitä lisämahdollisuuksia kannattaisi ehkä kokeilla
oman työhyvinvointisi, työssä kehittymisesi ja
työssä jaksamisesi parantamiseksi?
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Liite: Neljä toisiaan täydentävää näkökulmaa päiväkodissa (Reunamo)
Tavoite

Mahdollisuus

Halutaan jotakin sellaista, jota ei vielä ole.
Välttämättömät taidot, eri sisältöalueet,
kouluvalmiudet.
Hyvien
käytäntöjen
Sopimukset,
valmistautuminen,
seuranta. (ha
Selkeä kuva mitä tavoitellaan, miten tavoite
saavutetaan.
Tuotetaan tarvetila, motivaatio, tunne ja sopiva
vireystila onnistumisen takaamiseksi.
Selkeä suunnitelma, jossa huomioidaan vaiheet,
taidon karttuminen, sopiva vaikeusaste,
autonomia, minimoidaan häiriöt.
Kannustamalla, lapsia yksilöllisesti huomioimalla
ja onnistumisesta iloitsemalla saadaan
lisäpotkua.
Tavoitteita voidaan myös ylikorostaa, jolloin on
vaikea antaa arvoa nykyhetkelle tai yllätyksille.

Kehitys

Näkemysten ja
toiminnan ero

Testataan todellisuutta, kasvatus on löytämistä,
kulttuurin tuottamista.
Mahdollisuuksia voi ideoida miten paljon tahansa,
ne eivät velvoita, mutta niitä voi käyttää ja tuhlata
mielinmäärin.
Lapsista lähtevä toiminta, vapaa leikki.
Lapset mukaan suunnitteluun, tutkitaan yhdessä.
Aikaa omiin projekteihin, tuki ja rohkaisu.
Luovuus, kehittely, pienestä suurta.
Rentoutunut, turvallinen, jännittävä, leikkisä ote.
Aikuinen valmistautuu monipuolisesti, vaihtoehtoja
miettien.
Prosessissa yllätykset ovat tervetulleita,
epämääräisyys tekee uteliaaksi.
Mahdollisuuksien avaamisessa voidaan kurkottaa
myös liian kauas, jolloin ei saada mitään valmiiksi
tai ajaudutaan kaaokseen.
Näkemysten
ja toiminnan
yhteys

Kaaos

Harmonia

Aikuinen on kuin hyvä palomies kriisitilanteessa:
varautunut moneen, yhteydet kunnossa
(tukiverkosto, varasuunnitelmat).
Turhat, poistettavat, odotus, välineellisyys,
ahtaus, puute, sietäminen.
Hae apua naapurista, hajota ja hallitse.
Pienryhmät, eriyttäminen, toiminnan vaihtelu.
Oltava pelivaraa (sijaiset, sairaudet,
turvallisuus).
Voimavarojen kartoitus ja painotus (johtaminen,
aloitteellisuus).
Resurssointi (ei täytetä päivää).
Kaaos koetaan yleensä tuhoavana, mutta
rakenteiden purkautumisessa piilee uuden
muodon siemen.

Ei anneta olemassa olevan hyvän tulla itsestään
selväksi, näkymättömäksi.
Arvostamalla nykyisyyttä arvostamme lasta,
vanhempia, työyhteisöä ja itseämme.
Omatoimisuus, kiireetön päivärytmi, perushoito,
siirtymätilanteet, porrastukset, lukuhetket, sylihetket,
lepo, laulaminen.
Säännöllisyys, luottamus, hyväksyntä, harjoittelu,
kertaus, automaatio (syksyllä tsempataan, talvella
nautitaan)
Mitä enemmän hyvät asiat ovat rutiinia, sitä
enemmän resursseja jää muuhun.
Harmonia voi olla myös liiallista, kun pinttyneet tavat
estävät tarpeellisen muutoksen.
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Ei kehitystä

