
Lapsiystävällinen kunta –

kyselyn vanhempien 

vastaukset



Perustiedot

• Vaka vanhemmat
– N=101

– Keskusta (26,7%), Riihivalkama (15,3%), Kirstilä-Kytö (11,2%), Porras-
Ojanen (9,2%) ja Teuro-Kuuslammi (8,2%).

– Lapset: Tammitarhan päiväkoti & eskari (29,7%), perhepäivähoito (21,8%), 
päiväkoti Taikatassu (17,8%), Portaan päiväkoti & eskari (16,8%), Maahisten 
vuorohoitoyksikkö (9,9%) ja Haituloiden päiväkoti & eskari (6,9%)

• Peruskoulu vanhemmat
– N=116

– Keskusta (34,6%), Kirstilä-Kytö (16,8%), Riihivalkama (9,3%) ja Teuro-
Kuuslammi (6,5%)



Varhaiskasvatusikäisten 

vanhemmat



Vanhempana mihin näistä olisi kouluissa erityisesti panostettava: Vedä oikealle järjestykseen 3 

- 5  tärkeintä kohtaa. Halutessasi voit laittaa useammankin asian järjestykseen.
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a.	Opetuksen laatuun

b.	Tasaisiin opetusryhmiin

c.	Hyvään sisäilmaan

d.	Tasa-arvoisiin harrastusmahdollisuuksiin

e.	Koulumatkoihin

f.	Selkeisiin ja ennakoiviin koulupolkuihin (lapsi tietää
mihin kouluun menee seuraavaksi)

g.	Sisarukset pääsevät samaan kouluun

h.	Ajanmukaisiin oppimisympäristöihin

i.	Turvallisiin kouluteihin

Keskiarvo



Lapsellani on riittävästi ystäviä ja kavereita: asteikolla 1-10 (ei=1, ja kyllä =10)

Lapsiystävällinen kunta -kysely varhaiskasvatusikäisten huoltajille
Powered by www.questback.com27.5.2021 10:14

0,0% 1,0% 2,0% 0,0%

9,0%
5,0%

13,0%
16,0%

20,0%

34,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Arvosana sille kuinka tyytyväinen on tukeen,

jonka lapsi saa oppimisessa ja kasvamisessa

Arvosana %

10 36,6

9 41,6

8 14,9

7 4

6 2

4 1

Arvosana sille kuinka tyytyväinen on lapsen

saamiin varhaiskasvatuspalveluihin tai

esiopetukseen

Arvosana %

10 67,07

9 15,5

8 7,2

7 7,2

6 1

5 2,1



Kolme asiaa, jotka uskot olevan tärkeimpiä lapsellesi, kun aika siirtyä kouluun koittaa:

Lapsiystävällinen kunta -kysely varhaiskasvatusikäisten huoltajille
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Haluan, että lähikoulu säilyy. En halua että lapseni joutuu istumaan päivisin pitkiä aikoja koulutaksissa. Se ei ole terveellistä.

Toivon, että lapsi saa jatkaa tutussa pienessä lähikoulussa ja että seuraava lapsi pääsee samaan rakennukseen 

varhaiskasvatukseen. Näin matkat ja ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina.

Toivon, että Tammelan koulu jo käytössä silloin

Haluan, että kiinnitetään huomiota liian suuriin ryhmäkokoihin koulussa

Lapseni haluaisi käydä koulua tutussa oman kylän koulussa lähellä kotia

On tärkeää, että lapsi saa käydä alakoulua pienessä yksikössä. Koulun on tärkeää olla myös lähellä, jotta arki sujuu

Päiväkodista tutut kaverit siirtyvät samaan koulu, oppimisen tuen portaat käytössä

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta tärkeää, että koulu lähellä. haluamme lapsen käyvän koulua pienessä koulussa

Lapsi on toivonut että olisi päässyt Manttaalille jumpalle

Lapsen  koulun toivon olevan lähellä, jotta lapsen ei tarvitse istua pitkiä matkoja bussissa.

Pysyväksi saisi jäädä se että varhaiskasvattaja tulee eteisestä hakemaan lapset

Pikkukoulut kunniaan ja niiden arvostus

Toivotaan ettei matkat ole liian pitkiä/aikaa vieviä

Tärkeää olisi, että lapsi voisi aloittaa koulutiensä terveessä koulussa

Oletin iltahoidon olevan mahdollista keskusta-alueella 1.-2.-luokilla

Toivon sen olevan sujuvaa ja informaatio kulkee

Haluatko kertoa jotain odotuksistasi lapsesi tulevan koulunkäynnin suhteen?



En valitse mitään kyselyn monivalinnoista, sillä niissä esitettyjä arvoja on hankalaa asettaa järjestykseen. Monivalinnat 

ovat kovin suppeita ja pohdin, saavutetaanko tällä kyselyllä tarkoituksenmukaista tulosta. Esimerksi kohdan viisi 

vaihtoehtoja on melko mustavalkoista arvottaa.

Kiitos teidän huolehtimisesta

Lapsen ollessa vanhempien kuljetuksen varassa, on kohtuullinen varhaiskasvatusmatka erityisen tärkeää koko 

perheen jaksamisen kannalta. Varsinkin silloin, kun vanhemmat käyvät töissä ja lapsetkin tekevät "täyttä viikkoa" 

varhaiskasvatuksessa. Tähän tulee kunnan palveluverkkoa suunnitellessa aina kiinnittää erityistä huomiota. 

Modernit oppimisympäristöt eivät korvaa ammattitaitoisen ja turvallisen aikuisen aikaa varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa. 

Lähikoulut vähentävät painetta myös koulukeskuksessa. Ne ovat kylien lapsille varmasti paras vaihtoehto aloittaa 

koulutie.  

Kasvattajan tehtävät voivat usein olla haastavia ja sisältää vaikeisiin asioihin puuttumista niin lapsen kuin koko 

perheen osalta. Toivon Tammelan kunnalta vahvaa työnantajan tukea opetuksen ja varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan työlle, jotta heillä riittää voimia arjessa hoitaa myös henkisesti kuormittavat ja oman mukavuusalueen 

ulkopuolelle vievät työtehtävät.

Toivomme että koulussa panostettaisiin hyvään, yhteisölliseen ja turvalliseen ilmapiiriin. Olisi hyvä, että 

ryhmäkoot olisivat maltilliset ja aikuisilla olisi riittävästi aikaa ja voimavaroja tukea lasten kasvua ja käytöstä

Vapaa sana



Peruskoululaisten 

vanhemmat



• Neljä koulutiloihin liittyvää asiaa, jotka vaikuttavat eniten 
lapsesi kouluviihtyvyyteen:
– Opetusryhmien koko (73%), rauhallinen oppimisympäristö (73%), 

hyvä sisäilma (55,7%) sekä liikuntamahdollisuudet (40,9%) ja koulun 
ilmapiiri (40,9%)

• Neljä asiaa, jotka auttavat lapsesi oppimista eniten
– Hyvä opettaja (95,7%), oppimista kannustava ilmapiiri (64,7%), 

opetusryhmien koko (56,9%) ja kaverit (46,6%)

• Neljä asiaa, jotka edistävät lapsesi turvallisuutta ja 
turvallisuuden tunnetta eniten koulussa
– Kiusaamattomuus (78,3%), aikuiset, joilla aikaa kuunnella (67,8%), 

koulun ilmapiiri (67%) ja selvät järjestysäännöt (39,1%)

• Neljä asiaa, joihin toivoisit kiinnitettävän enemmän huomioita:
– Kiusaaminen (47,3%), valvonta (33,6%), liika melu (32,7%) ja aikuiset, 

joilla aikaa kuunnella (31,8%)

Oranssi= Lapsilla ja nuorilla sama vastaus



Miten lapsenne 

mielestänne voi?
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Miten te voitte?



Lapsellani on riittävästi ystäviä ja kavereita koulussa: Asteikko 1-10 (ei=1, kyllä=10)

Lapsiystävällinen kunta -kysely peruskoululaisten huoltajille
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0 20 40 60 80 100

Lapsellani on ainakin yksi
harrastus

Tammelan seudulla on hyvät
harrastusmahdollisuudet.

Perheellämme on hyvät
mahdollisuudet keksiä mukavaa

vapaa-ajan toimintaa

Harrastusmaksut ovat
Tammelassa hyvällä tasolla.

Erilaisia lajeja on riittävän helppo
päästä kokeilemaan

satunnaisestikin.

Lapselleni on löytynyt koulusta
sopiva kerho.

Lapseni on päässyt harrastamaan
jotakin seurassa.

Mitä mieltä olet seuraavien toteutumisesta?

Samaa/jokseenkin samaa mieltä

Täysin/jokseenkin eri mieltä
0 20 40 60 80 100

Lapsellani on ainakin yksi
harrastus

Tammelan seudulla on hyvät
harrastusmahdollisuudet.

Perheellämme on hyvät
mahdollisuudet keksiä
mukavaa vapaa-ajan…

Harrastusmaksut ovat
Tammelassa hyvällä tasolla.

Erilaisia lajeja on riittävän
helppo päästä kokeilemaan

satunnaisestikin.

Lapselleni on löytynyt
koulusta sopiva kerho.

Lapseni on päässyt
harrastamaan jotakin

seurassa.

Kuinka tärkeää asia on sinulle ?

Tärkeä Ei tärkeä



Jos lapsellesi on ollut vaikeaa löytää harrastusta, mistä tämä johtuu?

Lapsiystävällinen kunta -kysely peruskoululaisten huoltajille
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lastani ohjataan koulussa toista
kunnioittavaan käytökseen ja…

Lapseni koulussa jokainen oppilas
saa olla oma itsensä

Lapseni koulussa edistetään
kestävää kehitystä

Lapseni koulussa on hyvä ilmapiiri.

Lapseni koulussa oppilaita ohjataan
noudattamaan hyviä tapoja

Lapseni koulussa tuetaan hänen
kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

Lapseni lähtee mielellään kouluun.

Lapseni viihtyy koulussa.

Lapseni saa laadukasta opetusta.

Opetuksen kehittämiseen on
panostettava

Opettajilla on aikaa lapselleni.

Mitä mieltä olet seuraavien toteutumisesta ?

Samaa/jokseenkin samaa mieltä Täysin/jokseenkin eri mieltä

75 80 85 90 95 100

Lastani ohjataan koulussa toista
kunnioittavaan käytökseen ja…

Lapseni koulussa jokainen oppilas
saa olla oma itsensä

Lapseni koulussa edistetään
kestävää kehitystä

Lapseni koulussa on hyvä ilmapiiri.

Lapseni koulussa oppilaita
ohjataan noudattamaan hyviä…

Lapseni koulussa tuetaan hänen
kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

Lapseni lähtee mielellään kouluun.

Lapseni viihtyy koulussa.

Lapseni saa laadukasta opetusta.

Opetuksen kehittämiseen on
panostettava

Opettajilla on aikaa lapselleni.

Kuinka tärkeää asia on sinulle ?

Tärkeä Ei tärkeä



0 20 40 60 80 100

Lapseni koulun opettajat ovat
ammattitaitoisia.

Lapseni koulun opettajat ovat
motivoituneita työhönsä.

Lapseni opettaja(t) ylläpitävät
ammattitaitoaan

kouluttautumalla säännöllisesti.

Lapseni koulu on tiedottanut
opetussuunnitelma

uudistuksesta.

Lapseni koulussa järjestetään
joka lukuvuosi juhlia ja

tapahtumia.

Lapseni koulu tekee vuosittain
yhteistyötä tammelalaisten

yhteisöjen/toimijoiden kanssa.

Lapseni koulu on aktiivinen
toimija Tammelassa

Mitä mieltä olet seuraavien 
toteutumisesta ?

Samaa/jokseenkin samaa mieltä Täysin/jokseenkin eri mieltä

0 20 40 60 80 100

Lapseni koulun opettajat ovat
ammattitaitoisia.

Lapseni koulun opettajat ovat
motivoituneita työhönsä.

Lapseni opettaja(t) ylläpitävät
ammattitaitoaan kouluttautumalla

säännöllisesti.

Lapseni koulu on tiedottanut
opetussuunnitelma uudistuksesta.

Lapseni koulussa järjestetään joka
lukuvuosi juhlia ja tapahtumia.

Lapseni koulu tekee vuosittain yhteistyötä
tammelalaisten yhteisöjen/toimijoiden

kanssa.

Lapseni koulu on aktiivinen toimija
Tammelassa

Kuinka tärkeää asia on sinulle ?

Tärkeä Ei tärkeä



0 20 40 60 80 100

Lapseni koulussa
kasvatusperiaatteitani kunnioitetaan ja

minua arvostetaan vanhempana.

Lapseni koulussa kaikkia oppilaita
kohdellaan tasavertaisesti

Lapseni koulu on turvallinen

Lapseni koulussa oppimisympäristöt
ovat asianmukaiset.

Lapseni koulussa tuetaan oppilaiden
kiireetöntä arkea

Lapseni koulu on sopivan etäisyyden
päässä

Mitä mieltä olet seuraavien toteutumisesta 

Samaa/jokseenkin samaa mieltä Täysin/jokseenkin eri mieltä

75 80 85 90 95 100

Lapseni koulussa
kasvatusperiaatteitani kunnioitetaan ja

minua arvostetaan vanhempana.

Lapseni koulussa kaikkia oppilaita
kohdellaan tasavertaisesti

Lapseni koulu on turvallinen

Lapseni koulussa oppimisympäristöt
ovat asianmukaiset.

Lapseni koulussa tuetaan oppilaiden
kiireetöntä arkea

Lapseni koulu on sopivan etäisyyden
päässä

Kuinka tärkeää asia on sinulle?

Tärkeä Ei tärkeä



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lapseni koulussa järjestetään
vuosittain vanhempain vartit.

Lapseni koulussa toimii
oppilaskunta.

Lastani kuunnellaan koulussa.

Opettajat arvostavat lastani ja
hänen mielipidettään.

Lapsellani on mahdollisuus
arvioida koulunsa toimintaa.

Mitä mieltä olet seuraavien 
toteutumisesta?

Samaa/jokseenkin samaa mieltä Täysin/jokseenkin eri mieltä 0 20 40 60 80 100

Lapseni koulussa
järjestetään vuosittain

vanhempain vartit.

Lapseni koulussa toimii
oppilaskunta.

Lastani kuunnellaan
koulussa.

Opettajat arvostavat lastani
ja hänen mielipidettään.

Lapsellani on mahdollisuus
arvioida koulunsa toimintaa.

Kuinka tärkeää asia on sinulle?

Tärkeä Ei tärkeä



Vanhempainyhdistys ja 

vanhempaintoimikunta ovat

hyviä vaikutuskanavia

kyllä 37,4%

ehkä 58,3%

ei 4,3%

kyllä 62,6%

ehkä 31,3%

ei 6,1%

Olen tyytyväinen lapseni
opetukseen ja opettajiin

kyllä 75,7%

ehkä 18,3%

ei 6,1%

Olen tyytyväinen lapseni oppimiseen



• Toinen lapseni löysi harrastuksen helposti ja toinen lapseni ei halua harrastaa mitään.

• Koulukyydityksiin ja niiden turvallisuuteen ja kestoon olisin toivonut tarkempaa ja 

inhimillisyyttä. Kyyditysperusteita paremminkin voi palvella. Ja eikö maksaja määrä 

palvelun laadun!

• Kyliä kehittämällä kunta saisi varmasti asukkaita Tammelaan. Pitäisi keskittyä teiden 

kuntoon ja asuntotarjontaan. Rivitaloja voisi rakennuttaa muuallekin kuin Riihivalkamaan 

ja keskustan lähelle. Vai eikö kehdata, kun on lakkautettu koulut? Lakkauttaminen ei 

ainakaan tuo lisää asukkaita kylille. Voimme olla kahden kansallispuiston koti, mutta pitäisi 

muistaa, että "eräjormat ja jutat" eivät hirveästi tuo rahaa kuntaan. Kunnan pitää rakentaa 

asuntoja ja toimitiloja yrityksille. Asukkaat ja yritystoiminta tuo kuntaan verorahoja. Näillä 

toimenpiteillä kuntaan saataisiin lisää lapsia ja rahaa lasten/nuorten koulutukseen ja vapaa-

aikaan. Kunnan päättäjien pitäisi olla omasta kunnasta ja katsoa arkea täällä paikan päällä.

Vapaa sana


