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Esikoululaisten ajatuksia esikoulun turvallisuuteen, viihtyvyyteen 

ja terveellisyyteen        

 

Aikuisen kommentit vihreällä. 

MILLAISTA SINUSTA ON TULLA ESKARIIN? 

- kivaa 

- joskus tuntuu väsyneeltä 

MITEN VIIHDYT ESKARISSA 

- Hyvin. Täällä on kiva ja mukava olla 

- Haluaisin, että jättiksillä saisi leikkiä aamuisinkin 

ONKO SINULLA KAVEREITA? 

- On, paljon 

MILLAINEN ÄÄNI TÄÄLLÄ ON? TYÖRAUHA? 

- Joskus tykkään tehdä työtä, mutta joskus on kauhea älimölinä. 

- Tykkään piirtämisestä, mutta on tosi kova meteli 

- Kaikki puhuu kovaan ääneen 

- Joskus on työrauha 

- Silloin on hiljaisempaa, kun ei kaikki ole paikalla, esim. nytten. (Esikoulussa läsnä 12 lasta) 

- Vapaan leikin aikana kova meteli 

- Tehtäväaikana aika rauhallista 

- Välillä meteli häiritsee -> ei työrauhaa 

 

LÄMPÖTILA? 

- Sopiva 

- Täällä ruokahuoneessa on kylmä 

- Joskus on vähän kylmä, silloin haen hupparin. 

- Liian lämmin: ei auta vaikka ottaisi hupparin pois. 

- Äänestys: Suurimman osan mielestä sopiva lämpötila 

 

MITEN KOET VALAISTUKSEN? 

- Sopiva valaistus 

- Näkee hyvin, hyvät valot 

- Kirkkaat valot ottaa silmiin 

 

MILLAINEN ILMA TÄÄLLÄ ON? KOETKO ITSESI YLEENSÄ TERVEEKSI ESIKOULUSSA? 



- Aina kun olen täällä on limaa kurkussa. Joskus sattuu nielaista. 

- Eskarin alussa ei ollut limaa kurkussa, nyt on aina, myös kotona. 

- Kurkussa tuntuu aina limaiselta. 

- Välillä täällä päänsärkyä, kun on kova meteli. 

- Välillä hyvä, välillä paha -> yskittää sisällä kokoontumishuoneessa 

- Tuntuu kurjalta, kun nenä on tukossa 

- Hyvä hengittää 

- Tuntuu hyvältä 

 

 

SIISTEYS? 

- Puhdasta. 

- Leluja lattioilla. 

- Leluja väärillä paikoilla esim. legoja barbien joukossa. 

- Pitäisi pestä käsiä paremmin etenkin, kun moni poissa 

- Laatikoissa joskus likaa. 

- Kotileikissä sekaista 

- Välillä hiekkaa lattialla 

- Katto on tosi puhdas 

 

MITEN KOET VESSAT? SAATKO VESSARAUHAN? 

- Hyvät vessat, kunhan vielä saisi vessarauhan. 

- Ei riittävästi vessoja, paitsi jos saisi käydä aikuisten vessassa. 

- Voisi olla liikennevalot vessassa kertomassa sopivasta äänestä. 

KÄSIENPESUMAHDOLLISUUDET 

- ihan hyvät 

 

KOETKO ITSESI PIRTEÄKSI VAI VÄSYNEEKSI? 

- Haluaisin tänne kerrossängyn, koska välillä väsyttää. 

 

PIHA 

- Tarvitaan vaikeampia laitteita. 

- Turvallinen piha. Oksat (pensaiden) osuvat kaikkialle.  

- Rikkinäinen liukuri. Moni liukuri rikki. Pitää kertoa aikuiselle. 

- Piha on iso, paljon tekemistä 

- Ois kiva kasvattaa kukkia 

- Tahtoisin, että siellä ois karuselli. 

- Isompi kiipeilyteline ois kiva 

- Tahtoisin samanlaisen laivan kuin Fiskarsissa 



 

ONKO TÄÄLLÄ RIKKINÄISIÄ TAVAROITA? 

- Joskus kirjat menee rikki, kun niitä revitään. 

- Osa leluista rikki → heitetty roskiin. 

 

MITEN VIIHDYT ESIKOULUSSA? OLETKO NÄHNYT TAI ITSE KOKENUT KIUSAAMISTA? 

- Olen nähnyt kiusaamista. Joku on töninyt. Aikuinen ei nähnyt. Nuoremmat päiväkotilaiset ovat 

tönineet. 

- Esikoulussa on toinen poika sanonut ikävästi. 

- Joku on repinyt toisen kädestä 

- Puuttuuko aikuinen? Ei silloin, jos lapset voivat itse selvittää. 

- Viihdyn eskarissa. (suurin osa) 

- Kiva tulla, kun on legoja. 

- Mustakin kiva, kun on legoja. 

- Ei tunnu kivalta kaikki. 

- Sanallisesti on uhattu -> aikuinen puuttui siihen 

 

 

MITEN KOET AIKUISET?  TARVITSEEKO ESIKOULUSSA PELÄTÄ JOTAKIN? 

- Kaikki aikuiset kivoja. 

- Toiset aikuiset kivempia kuin toiset 

- Aikuiset kivoja ja helliä. Puhuvat lempeästi. 

- Mitään ei tarvitse pelätä, ei aikuisia. 

- Sijaiset pelottavat joskus. 

- Aikuiset auttavat, aikuisiin luotetaan 

- Aikuiset ovat kivoja, ystävällisiä ja kilttejä 

- Ei tarvitse pelätä mitään 

 

MITEN AIKUISET TULEVAT TOIMEEN KESKENÄÄN? MITEN AIKUISET PUHUVAT TOISILLEEN? 

- Aikuiset puhuvat toisilleen kiltisti. 

- Aikuiset tulevat hyvin toimeen 

 

VAIKUTTAMINEN JA OSALLISUUS 

- Joskus saa vaikuttaa, mutta ei aina. 

- Lapset ei voi aina päättää. 

- Vapaan leikin aikana saa päättää 

- Välillä saa lapset päättää 

- Lapset päättää riittävästi. 

- Olen saanut vaikuttaa leikkimiseen ja synttärisuunnitteluun 

 



ONKO ESKARISSA RIITTÄVÄSTI TEKEMISTÄ? 

- Liian vähän tekemistä 

- Paljon tekemistä kaikissa huoneissa 

- Ei...ehkä. 

- Sopivasti tekemistä. Yhden mielestä liikaa tekemistä. 

 

ONKO ESKARISSA JOKU RAUHALLINEN PAIKKA, JOHON VOIT HALUTESSASI VETÄYTYÄ? 

- Ei, kun meitä on niin paljon 

- En pääse rauhaan 

- Ei 

- Sali 

- Ei ole. 

- Joskus salissa ja oman lokeron luona. 

MITÄ MIELTÄ OLET RUOKAILUSTA? 

- Ruoka on hyvää, kiva syödä 

- Ei ole ruokarauhaa  

- Nakkikastike hyvää, muut ruuat ei niin hyviä. 

- meteli ei kivaa. 

- Vähän voisi olla enemmän työrauhaa. 

- Hyvä ruokarauha. 

TOIVEITA 

- Vekkarikelloja kotileikkiin. 

- Enemmän rooliasuja ja feikkipalkintoja. 

- Voisi vaihdella tavaroiden paikkaa, jotta ei kyllästyisi. 

 


