LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA (Unicef) - LAPSIHAASTATTELU 4-6
-VUOTIAAT
Kittilässä tehdään Lapsiystävällinen kunta (Unicef) -mallin mukaisia alkukartoituskyselyitä vuoden 2019
alussa. Vastausten avulla laaditaan kunnan eri osastoille tavoitteet ja tehdään toimintasuunntelmat, jotta
Kittilän kunta voisi paremmin vastata lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Tällä haastattelukyselyllä
pyritään saamaan esiin 4-6 -vuotiaiden lasten kokemuksia mm. turvallisista ihmissuhteista. Haastatteluja
tekevät lapselle tutut aikuiset kuten lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, perhetyöntekijä,
terveydenhoitajat ja seurakunnan lastenohjaaja.Lasten vastaukset antavat meille kunnassa
toimiville tärkeää tietoa lapsen elämismaailmasta. Lapsen henkilöllisyys ei tule julki vastauksissa.
Haastattelija kirjaa vastaukset suoraan tähän kyselyyn eikä kyselyssä kysytä lapsen henkilötietoja.
Kevään aikana tehnyt yhteenvedot vastauksista päivitetään kunnan nettisivulle: http://www.kittila.fi
/unicef-lapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa. Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Marketta
Toivola (040 1801 261) ja marketta.toivola(at)kittila.fi. Kiitos paljon!
HAASTATTELIJA KERROTHAN LAPSELLE:
HEI, HALUAN KYSYÄ SINULTA ASIOISTA, JOTKA VARMAAN OVAT TÄRKEITÄ MYÖS SINULLE. HALUAN
SAADA TIETÄÄ, ONKO SINULLA YSTÄVIÄ JA PELOTTAAKO SINUA JOKIN ASIA TAI SAATKO HALEJA
KUN ITKETTÄÄ. VASTAUKSESI KERTOO MEILLE AIKUISILLE MYÖS NIISTÄ ASIOISTA, JOITA SINÄ PIDÄT
MUKAVINA JA TÄRKEINÄ.
VASTAUSTEN AVULLA AIOMME KITTILÄSSÄ TEHDÄ LASTEN ASIOISTA VIELÄ PAREMPIA. SIIHEN
TARVITSEMME TEIDÄN KAIKKIEN LASTEN MIELIPITEITÄ.
YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN
MARKETTA

1. Olen
4 -vuotias
5 -vuotias
6 -vuotias

2. Onko sinulla kavereita/ ystäviä?
Ei ole. Jatkokysymys: Mitä haluaisit tehdä ystävän kanssa? Mitä leikkisitte?
Kyllä on. Jatkokysymys: Mitä teette yhdessä? Mitä tykkäätte leikkiä?

5. Saatko valita kenen kanssa leikit?
Kyllä.
En. Jatkokysymys: Jos et saa itse valita, niin kuka valitsee kenen kanssa leikit?

7. Onko sinulla usein hyvä ja turvallinen olo hoidossa/ esikoulussa/ kerhossa/ kotona?
Kyllä.
Ei. Jatkokysymys: Kerrohan mitä tapahtuu kun ei ole hyvä ja turvallinen olo?

9. Kuka lohduttaa ja halaa sinua kun sinulla on paha mieli tai kun sinulla itkettää? Mikä sinua
itkettää?

10. Pelottaako sinua joskus?
Ei.
Kyllä. Jatkokysymykset: Kerro mikä sinua pelottaa? Missä sinua pelottaa? Kuka lohduttaa ja
halaa sinua kun pelottaa?

14. Monesti meillä on itselle tärkeitä, salaisia asioita tai pulmia. Millaisia pulmia sinulla on?
Kenelle sinä kerrot sinulle tärkeistä asioista ja pulmista?

15. Millainen ruoka on sinusta hyvää? Mitkä ovat sinun lempiruokia?

16. Onko sinulla ollut nälkä?
Ei.
Kyllä. Jatkokysymys: Koska sinulla oli nälkä? Mitä ruokaa söit nälkääsi?

18. Kuvittele, että olet suuri johtaja. Saat päättää lapsille tärkeistä asioista. Mitä asioita
muuttaisit? Mitä tekisit, kenen kanssa ja missä? Voit kertoa asioista ihan vapaasti.

