Sammontalo
Lasten kuuleminen

Johdanto
Sirpa Taskisen (2006) mukaan lapset ovat aikuisia konkreettisemmin
ja kokonaisvaltaisemmin sidoksissa siihen ympäristöön, jossa he
kulloinkin elävät. Esimerkiksi liikennevalot, jalankulkusillat, puistojen
varustukset, alkoholin myyntipaikat, urheilukentän tai uimalan
rakentaminen jne. vaikuttavat suoraan lasten jokapäiväiseen
elämään.
Päiväkotien ja oppilaitosten sekä ulkoiset että toiminnalliset puitteet
koskevat lapsia erityisen paljon. On suuri merkitys sillä, missä
päiväkodit ja koulut sijaitsevat, miltä niiden pihat ja luokkatilat
näyttävät, ja mitä niissä voi tehdä. Onko lapsilla taukojen aikana
mahdollisuus mielekkääseen puuhailuun, joka lisää yhteishenkeä?
Sijaitsevatko wc-tilat aikuisten valvonnan ulottuvilla, niin ettei
pienempien tarvitse pelätä kiusantekoa? Jos lisätään lapsiryhmän
kokoa? Jos koulun tiloihin hankitaan välipala- tai juoma-automaatti,
miten se vaikuttaa lasten syömiseen, hampaisiin ja painoon?
Sammontalolla on tulevaisuudessa keskeinen rooli lasten ja kaikkien
Sammonlahdessa asioivien keskuudessa. Lapset ja heidän kanssaan
työskentelevät ovat parhaita lapsuuden asiantuntijoita.

Lasten kohdalla tämän selvityksen tarkoituksena on tarjota
palkintolautakunnalle päätöksentekoa varten tietoa siitä, mitä lapset
arvostavat tällä hetkellä omissa päiväkodeissaan ja mitä he toivovat
uudelta päiväkodilta ja koululta.
Aikuisten, eli lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten kohdalla
arviointi syvenee ja vaihtoehtoja tarkastellaan useista eri näkökulmista.
Heidän näkemyksissään korostuvat ajatukset hyvästä ja laadukkaasta
piha-alueesta ja toimivista sisätiloista, jotka mahdollistavat lapselle
hyvän ja turvallisen kasvuympäristön. Ajatuksia on koottu tähän
dokumenttiin, sekä sen liitteisiin.

Toteutus
• Kyselyssä kuultiin sekä lapsia, että lasten kanssa
työskenteleviä aikuisia. Lapsille järjestettiin työpaja,
ja aikuisille (varhaiskasvatuksen työntekijät)
mahdollisuus vastata verkkokyselyn kautta.
• Sammontalon päiväkodin Skinnarilan, Uus-Lavolan
ja Sammonlahden toimintayksiköt
• Yhteensä noin 100 lasta (4-7 –vuotiaita)

Menetelmät
• Työskentely tapahtui ryhmissä, joissa oli paikalla noin 5-15 lasta.
• Työpajan kulku vaihteli hieman ryhmän vilkkauden ja jaksamisen mukaan.
• Ensin keskityttiin yhdessä tutkimaan ilmakuvan kautta lähialuetta, tuttuja
paikkoja ja itselleen merkityksellisiä paikkoja. Kartalta tunnistettiin mm.
päiväkoti, oma koti, retkikohteet, kirjasto, kirkko, tärkeät lähimetsät ja
maastot jne.
• Lapset saivat merkitä kartalle itselleen tärkeitä paikkoja ja
pelottavia/epämiellyttäviä paikkoja
• Sen jälkeen tarkasteltiin yhdessä omaa päiväkotia ja sen piha-aluetta. Mitkä
ovat kivoja juttuja, ja mitkä asiat kaipaisivat parannusta.

• Lopuksi lapset saivat piirtämällä ideoida omaa unelmien päiväkotiaan
/ eskariaan.
• Piirtäminen tarjoaa menetelmänä keinon, jonka avulla lapsi voi tehdä
ajatuksensa ja tunteensa konkreettisiksi ja muiden havaittaviksi.
• Unelmien päiväkoti – tehtävän taustalla on ajatus mielikuvituksesta
keksimisen ja oivaltamisen edellytyksenä. Mielikuvitus avaa lapsen katseen
erilaisille mahdollisuuksille, ei vain sille mitä on lähiympäristössä.
• Analyysiä ja kuvien tulkinnassa voidaan huomioida myös ns. emotionaalinen
perspektiivi, jolloin tärkeimmät asiat vievät suurimman osan tilasta ja sellaiset
asiat, jotka eivät kiinnosta lasta, jätetään piirtämättä kokonaan.

Luonnon merkitys lapselle

• Luontosuhde näkyy vahvasti lapsille tärkeissä
paikoissa, leikeissä ja unelmien päiväkotiin liittyvissä
toiveissa

Luonnon merkitys lapselle näkyy edelleen
• Luonnon merkitys toistuu Skinnarilan
toimintayksikön lapsille tehdyssä
paikkatietokyselyssä
• Suosituimpia paikkoja (sydämellä merkityt) ovat
oman päiväkodin ohella läheiset retkipaikat järven
rannalle, sekä oman kodin lähelle sijoittuvat metsät,
joissa voi leikkiä, kiipeillä ja rakentaa eläimille pesiä.
• Skinnarilan päiväkoti sijoittuu yliopiston rakennuksen
sisäpihalle, josta ei avaudu näkymää ulospäin. Silti
sielläkin suosikkeja olivat kivet, pienet kumpareet ja
kiipeilymahdollisuudet.
• Lapset kaipasivat ympärilleen avaruutta ja näkymää muualle.

• Myös muiden päiväkotien lapset pitivät retkistä
läheisiin metsiin ja ympäristöön.
• Läheisen parkkipaikan sotkuinen työmaaympäristö
keräsi vihreän merkin kertomaan epämiellyttävästä
tai pelottavasta paikasta.

• Mustalla sutattuna
”merkkien
säilytyspinot”
• Tumma vesi pelotti
osaa lapsista
• Metsään kertyneet
vihreät hahmot olivat
osa lasten välille
syntynyttä leikkiä,
puheissa metsä
vaikutti enemmän
positiiviselta ja
innostavalta

• Luontoa on kiva
tarkkailla, se
tarjoaa värejä ja
liikettä
tutkittavaksi. Tässä
kuvassa perhoset ja
pihalla sijaitsevat
kuvat ovat lapselle
tärkeitä
elementtejä
unelmien
päiväkodin pihalla.

• Myös erilaisia ihmisen
rakentamia toimintaelementtejä sisältävillä pihoilla
oli mukana luonnon itsensä
rakentamia kohteita. Tässä
kuvassa muurahaispesä sijoittuu
pihalle ja lapsi leikkii
jousipyssyllä kasvillisuuden
seassa.

• Lähiympäristö tarjoaa myös
mahdollisuuden huolehtia
luontokappaleista ja opettaa näin
empatiakykyä. Tässä nuori
taiteilija on piirtänyt metsään
rakentamansa oravanpesän eri
huoneineen. Lisäksi oravalle on
asetettu ateriaksi käpy
oravahotellin eteen.
• Oravahotelli oli toteutunut myös
osana lasten leikkejä läheisessä
metsikössä.

Varhaiskasvatuksen sisätilat
• Lasten näkemyksissä
toistuivat sisätilat, jotka
olisivat värikkäitä
• ”Värikäs päiväkoti ulkoa ja
sisältä. Harmaa on surullinen
väri” – Aino 5v.

• Monissa lasten piirroksissa rakennukset,
erityisesti koulut, toistuivat
kaksikerroksisena. Keskusteluissa portaat
näyttäytyivät jännittävänä siirtymisenä
jonnekin uuteen paikkaan.
• Talo on yleinen aihe lasten piirroksissa ja
toistuu tutkimusten mukaan aiheena noin
60% 6-7- vuotiaiden lasten piirroksissa.
• Skinnarilan päiväkodin toimintayksikön
lapset toimivat kokemusasiantuntijoina,
sillä he olivat viettäneet jouluun saakka
aikaa toiseen kerrokseen sijoitettuina.
Aiheesta käydyissä keskusteluissa he
totesivat, että he olivat viettäneet tämän
vuoden alusta lähtien ensimmäisessä
kerroksessa ja arvostivat paljon sen
vaivattomuutta liikkumisessa ja
ulospääsemisessä.

• Lasten piirustuksissa
toistuivat erilliset paikat
lepäämiselle ja muille
toiminnoille. Lapsilta
kysyttäessä he
arvostivat usein tilaa,
mutta sieltäkin piti
löytyä omia paikkoja
leikeille ja muulle
tekemiselle.
Esimerkkinä viereiset
kuvat.

• Eräs lapsista koki erään
päiväkodista löytyvän pimeän
paikan pelottavaksi ja se toistui
myös lapsen piirroksessa.
• Alueiden valaistukseen
kannattaa kiinnittää huomiota

• Päiväkodit tekivät usein retkiä lähimaastoon ja asuinalueille
toimipisteestään käsin. Lapset olivat kiertäneet esimerkiksi
tutustumassa toistensa asuinalueisiin ja kotikatuihin, tehneet retkiä
Sammonlahden kirkolle, läheisille urheilu- ja leikkikentille, metsiin
sekä ranta-alueille.
• Lähiympäristön hyvä tuntemus näkyi myös siinä, kuinka innokkaasti
lapset tunnistivat itselleen tärkeitä paikkoja ilmakuvista.
• Sammontalon uusi sijainti mahdollistaa edelleen monet retkistä.

Unelmien päiväkoti
• Lapset toivoivat piha-alueelle
monipuolisesti välineitä, jotka
tarjoavat mahdollisuuden kiipeilylle,
seikkailulle, leikkimiselle, tutkimiselle
ja kaikelle muulle tekemiselle ympäri
vuoden.
• Kaikissa päiväkodeissa korostui toive
erilaisista maastonmuodoista, kuten
kumpareista, jotka antavat esim.
talvella mahdollisuuden mäenlaskuun
jne.

• Mahdollisuus jalkapallon
harrastamiseen toistui useissa
lasten piirroksissa. Laadukas
kenttä ja hyvät maalit olivat
tärkeitä jo pienille harrastajille.
• Läheiset Sammonlahdessa
sijaitsevat kentät herättivät
ihastusta lapsissa ja niiden
käyttömahdollisuutta ja
säilyttämistä toivottiin

• Toivotuimpia välineitä olivat
trampoliini, keinu,
hämähäkkikeinu, hiekkalaatikko,
monipuoliset kiipeilytelineet jne.
• Lasten tarinoiden perusteella
leikkivälineet rakentavat alustan
mielikuvituksellisille seikkailuille,
jotka johdattavat heidät
avaruuteen saakka ja auttavat
pääsemään piiloon omaan
maailmaan, jonne aikuisilla ei ole
asiaa.

• Leikkivälineiden toivotaan
mahdollistavan leikkiminen myös
lapsen kasvaessa. Esimerkiksi
liukumäet ja keinut saattavat
jäädä pieneksi lapsen kasvaessa.
Tämä johti siihen, että
liukumäkeä laskettaessa jalat
ottivat heti maahan kiinni
laskemista yritettäessä.

• Piirrosten lisäksi keskusteluissa tulivat esiin keinulauta, talviset
mäenlaskupaikat, tekonurmella varustettu jalkapallokenttä, karuselli,
kiipeilyseiniä ja –telineitä, tunneleita, suurikokoinen hiekkalaatikko ja
merirosvolaiva sekä erikokoiset leikkimökit.

Päiväkodin aikuiset, eli lapsiin sidoksissa
olevat henkilöt
• Kysely toteutettiin kahdella eri kyselyllä Questbackissa ja
Maptionnairessa.
• Vastaajien käytettävissä oli nähtävillä oleva verkkoaineisto eri
ehdokkaista, sekä eri koossa tulostetut planssit.
• Vastaajina toimivat Sammontalon päiväkodin toimintayksiköiden
henkilökunta

Avoin kysymys: Mitä toivot ja odotat Sammontalolta? Voit miettiä esim. tilojen
käyttöä, yhteistyötä muiden Sammontalon käyttäjien kanssa, valmiuksia
tulevaisuutta varten, rakennusmateriaaleja tms.
Vastaukset teemoiteltu neljään eri teemaan

• TEEMA 1: Terveys sekä turvallinen kasvu- ja työympäristö
• Pitkällä tähtäimellä melu on lapsille ja erityisesti työntekijöille suuri kuormitus.
• Moni lapsi kuormittuu ja rasittuu fyysisesti ja henkisesti suuren ihmismassan
vaikutuksesta. Jos ympärillä on liikaa vieraita ihmisiä pitää jatkuvasti olla varuillaan
tai peloissaan. Tämä ei varmaan koske kaikkia lapsia mutta suurta osaa kuitenkin.
• Terve ja raikas sisäilma.
• terveet, puhtaat tilat, puhdas sisäilma
• vastuullinen, kiireetön rakentaja
• ilmanvaihto ja ilmastointi hyvä
• akustiikka hyvä (vaikutus lasten äänten erittelyyn)
• lattialämmitys
• auringonsäteilysuojat

Avoin kysymys: Mitä toivot ja odotat Sammontalolta? Voit miettiä esim. tilojen
käyttöä, yhteistyötä muiden Sammontalon käyttäjien kanssa, valmiuksia
tulevaisuutta varten, rakennusmateriaaleja tms.
• TEEMA 2: Lapsen mittakaava ja näkökulma

• ruokasalissa lasten korkuinen linjasto
• isot eteiset: kuravaatehuolto- ja säilytys, kuivauskaappeja tarpeeksi (omatila)
• Kun kyseessä on vielä noin suuri rakennuskokonaisuus, tulisi päiväkoitoikäisille olla rauhalliset
toimivat tilat ja erityisesti ulkoiluun oma alue, jossa leikit saisivat jatkua pitkään.
• Luonnontilaista, monimuotoista ja turvallisesti rajattua ulkoaluetta tarvitaan paljon, jotta
voidaan kehittää hyvä positiivinen luontosuhde. Rauhaa ja tilaa tarvitaan ulkoleikkeihinkin.
• tilat mahdollistavat pitkäkestoisen leikin/projektin
• ikkunat matalalla (jopa lattiatasosta), ei välipuita lasten näkökentässä
• Päiväkodin salin sijoittaminen mahdollistaa sen, että se on koululaisten ja iltakäyttäjien
saavutettavissa
• wc lähellä ulko-ovea (lasten helppo käydä ulkoilun aikana wc:ssä)
• käynti vessaan sekä eteisestä että ryhmätilasta
• ovet ikkunalla
• Kaapistot/lokerikot lasten korkeudella

Avoin kysymys: Mitä toivot ja odotat Sammontalolta? Voit miettiä esim. tilojen
käyttöä, yhteistyötä muiden Sammontalon käyttäjien kanssa, valmiuksia
tulevaisuutta varten, rakennusmateriaaleja tms.
• TEEMA 3: Laadukkaan varhaiskasvatuksen mahdollistavat tilat
•
•
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•
•
•
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•

”liikkuvat” muunneltavat monikäyttöiset tilat (esim. lasten määrän vaihdellessa tiloja voidaan käyttää muihin tarkoituksiin)
ei kapeita pitkiä käytäviä, jos käytäviä ei käytäville avautuvia ovia
käytävät aulamaisia tai leveitä mahdollistaen muitakin toimintoja
ryhmän tilat samassa tasossa
yhteiskäyttöön ruokailutiloja
käytännölliset tilat
iso sali, ei läpikulkua (päiväkodilla mahdollisuus käyttää ”koulun” salia; käyttö varausjärjestelmän kautta)
vaunuvarasto
pihalle ikkunan välittömään läheisyyteen lukittava alue, jossa pienet lapset voivat nukkua päiväunet vaunuissa
pienryhmätiloja ja jakotiloja (parvi?)
”sopukoita”, joissa eri toimintoja esim. taide, puutyö… (huomioitava pintamateriaaleissa)
Mieluummin monta pientä huonetta kuin isoja hallimaisia huoneita.
saman ikäisten ryhmät lähellä toisiaan
Sammontalon yhteisissä tiloissa (kiipeilyseinä, satuhuone, musiikkihuone)
kodinhoitohuone ja liinavaatteiden säilytys
laajennetun hoidon erilaiset tarpeet (lähelle keittiötä, tai pieni erillinen keittiötila)
Kotikeittiö/monitoimitila yhteisissä tiloissa
muunneltava valaistus (kirkkaus)
liiketunnistimet (jotka saa tarvittaessa pois)
Riittävästi varasto- ja kaappitilaa ryhmien yhteydessä/läheisyydessä.
Eskarit lähellä/yhteydessä 1.-2.- luokkia

Avoin kysymys: Mitä toivot ja odotat Sammontalolta? Voit miettiä esim. tilojen
käyttöä, yhteistyötä muiden Sammontalon käyttäjien kanssa, valmiuksia
tulevaisuutta varten, rakennusmateriaaleja tms.

• TEEMA 4: Henkilökunnan tilat
• kaapisto henkilökunnan ulkovaatteille
• henkilökunnan työtilat (erityisopettaja, päiväkodin johtajan huone päiväkodin
tilojen yhteydessä)
• huonevarausjärjestelmä
• neuvotteluhuoneet
• iso sali, ei läpikulkua (päiväkodilla mahdollisuus käyttää ”koulun” salia; käyttö
varausjärjestelmän kautta)

Millaisiin liikennejärjestelyihin toivot
palkintolautakunnan kiinnittävän huomiota?
• Päivälepoa tarvitsevat vauvaikäiset lapset saattavat nukkua useita päiväunia
päivässä ja vielä ulkona vaunuissa. Päivälevolle rauhoitutaan yleensä puolen
päivän aikaan kun osapäiväiset lapset ja monet koululaiset lähtevät kotiin.
Liikenne ei saa häiritä lepoa melulla tai päästöillä ja pölyllä. Esim. lumityöt ja
pihanlakaisu on tehty nykyisin meidän päiväkodilla juuri lepoaikaan, mitä
hämmästelen suuresti.
• Sujuvat
• Rakennus tulee olla hyvin saavutettavissa kaikista suunnista
• Saattoliikennereitit yksisuuntaisia ja saattoparkkipaikkoja runsaasti
• Saattoparkista lyhyt matka päiväkodin ulko-ovelle, erityisesti iltakäytössä olevalle
ovelle (laajennettu)
• Vinoparkit
• Pyörä- ja mopoparkit erikseen

Millaisen vaikutuksen koet Sammontalolla yleisesti
olevan Sammonlahden alueen imagoon ja
viihtyvyyteen?
• En koe vielä mitään. Toivon, että Sammontalon toiminta suunnitellaan
huolellisesti ja tulevat työntekijät saavat hyvissä ajoin rauhassa
työyhteisönä perehtyä ja ottaa haltuun tilat, sekä kehittää
toimintakulttuuria yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa ennen
toiminnan alkamista. Tämän onnistuessa kaikki onnistuu. Fyysistä
rakennusta tärkeämpi on mielestäni Sammontalon henki ja se, että
kaikki ovat sitoutuneet arvostamaan sitä.
• hyvän
• Alueesta muotoutuu selkeä kokonaisuus, jossa palvelut keskittyvät
yhteen paikkaan. Uudet hienot rakennukset nostavat alueen
vetovoimaa ja parantavat imagoa ja tekevät alueesta viihtyisämmän.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan
näkökulmat eri vaihtoehdoista
• https://kuntamfiles.saita.fi/SharedLinks.aspx?accesskey=8628cfb0e52
c360e3a3acd6fc3a0645a2bcdea051df97b019313d3e1dedcd320&Vau
ltGUID=9A82AB00-5A37-4A7D-9EFF-5F7A7EC1DDBD
• Linkin avaamalla löydät ehdotuskohtaiset, tarkat kommentit.

Varhaiskasvatuksen Maptionnaire –kyselyn
tulokset
• https://app.maptionnaire.com/fi/6128/
• Kyselyn vastaukset tulevat näkyviin, kun siirryt kyselyssä pari askelta
eteenpäin. Laadulliset vastaukset on eritelty aiemmassa kohdassa.

Lasten ja lasten kanssa työskentelevien
merkitys osana prosessia
• Lapsilta tuli paljon erilaisia toiveita. Niitä kannattaa kuunnella tai
järjestää erillinen lasten kuuleminen osallisuuden tukemiseksi siinä
vaiheessa, kun lopullisia välineratkaisuja aletaan tehdä.
• Lasten parissa työskenteleviltä tuli hyviä kommentteja ehdotusten
piha-alueista, sisätilojen toimivuudesta ja muista varhaiskasvatuksen
toimintaan vaikuttavista ratkaisuista. Niiden ottaminen huomioon
osana päätöksentekoprosessia on tärkeää.
• Jatkokehityksessä kannattaa ottaa tulevaisuuden käyttäjät huomioon.

