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Työskentelin Englannissa, Hastingsissa päiväkodissa Bear Kindergartenissa 6.221.2.2020. Koko päiväkodissa oli noin 60 lasta ja noin 8-10 työntekijää. Olin alle 1-5
vuotiaiden ryhmässä. Harjoittelu oli erittäin hyvä kokemus ja minua harmittaa, että se jäi
niin lyhyeksi. Aika oli lyhyt uuden oppimiseen, mutta opin miten päiväkoti järjestelmä
toimii Englannissa ja opin paljon uusia sanoja englannin kielessä. Osaan nyt arvostaa
suomalaista päiväkotia ihan eri tavalla ja miksi meillä Suomessa päivähoidossa
toimitaan niin suunnitelmallisesti. Ymmärrän nyt, miksi Suomessa varhaiskasvatus on
niin hyvä verrattuna moniin muihin maihin. Turvallisuus oli ainoa asia, mikä mielestäni
hoidetaan samalla tavalla molemmissa maissa. Huolehditaan samalla tavalla ettei
lapsille satu mitään. Kaikissa muissa asioissa oli eroja.
Ruokailu oli erilaista. Englannissa lapsille annetaan päiväkodissa kaksi lämmintä ateriaa
ja paljon välipaloja. Suomessa päiväkodissa syödään kolme kertaa päivässä, mutta
Englannissa 5 kertaa päivässä tai enemmän. Englannissa on aamupala noin kello 8 ja
yleensä leipää. Sitten on välipala kello 10 suolainen tai makea keksi ja vettä. Kello
11.30 on lämmin ruoka. Kello kaksi on välipala suolainen tai makea. Puoli neljän maissa
annetaan taas lämmin ruoka ja sitten viiden maissa on taas välipala.
Englannissa päiväkodit ovat auki 8 – 18. Suurin osa lapsista on siellä koko päivän. Osa
lapsista käy vain pari tuntia ja osa lapsista tulee silloin, kun he haluavat. Ne voivat tulla
mihin aikaa päivästä. Osa lapsista tulee esimerkiksi kello kaksi tai kello neljä iltapäivällä.
Suomessa täytyy etukäteen ilmoittaa mihin aikaan ja minä päivinä lapset tulevat
päiväkotiin.
Englannissa lapset ovat sosiaalisempia ja rohkeampia kuin Suomessa. Siellä he tulevat
heti syliin. He eivät vierasta uusia ihmisiä samalla tavalla kuin Suomessa. Myös
henkilökunta on ystävällisempää, avoimempaa ja vastaanottavaisempaa kuin
Suomessa.
Hygienia on huonompaa kuin Suomessa. Esimerkiksi vessassa käynti ja käsienpesusta
huolehtiminen on Suomessa tärkeää. Englannissa siitä ei huolehdita samalla tavalla ja
lapset ovat räkä nokassa koko päivän. Lapset ovat samoilla kengillä ja vaatteilla sisällä
ja ulkona. Päiväkodissa ei ole siivoojaa ja työntekijät siivoavat. Hygienia on työntekijän
vastuulla ja se on hankalaa, koska ollaan pienessä tilassa n. 40 lasta ja pitää huolehtia
lapsista ja hygieniasta eikä siihen ole aikaa. Esim. vaippojen vaihtaminen, ruokailu ja

leikkiminen tapahtuu kaikki samassa tilassa. Vessat ovat pieniä ja siellä ei ole paikkaa
missä pestä lasten takapuolta. Se tehdään keittiön altaassa, jossa myös tiskataan ja
laitetaan ruokaa. Minua ällötti huono hygienian taso ja se, että kaikki tehdään samassa
paikassa missä laitetaan myös ruokaa. Oli hankala etteivät lapset siivoa omia jälkiä,
eikä opeta siihen. Lapset vain leikkivät ja sotkevat ja hoitajat siivoavat jälkiä heidän
perässä. Pienessä tilassa se on todella hankalaa ison lapsimäärän kanssa. Suomessa
lapset opetetaan päiväkodissa siivoamaan omat leikit ja jäljet. Ja lapsille opetetaan
hygieniaa esimerkiksi käsien pesua ihan pienestä saakka.
Englannissa päiväkodissa ei ole työsuunnitelmaa. He toimivat vain päivän tai ajan
mukaan. Mitään suunnitelmia ei tehdä etukäteen niin kuin Suomessa, jossa joka viikko
järjestetään palaveri ja tehdään suunnitelma seuraavalle viikolle. Englannissa jokaisella
hoitajalla on oma taso. Se, joka on korkeimmalla tasolla, hänellä on oikeus päättää
ryhmästä ja hän huolehtii esim. kuvataito, ulkoilu tai pihalla käynti ym. Suomessa kaikki
osallistuvat yhdessä suunnitelmaan ja voivat ehdottaa asioita mitä tehdään seuraavalla
viikolla ja sen mukaan edetään. Mielestäni oli vaikeaa toimia Englannissa, koska ei ollut
mitään suunnitelmaa eikä tiennyt mitä tapahtuu. Päivät tuntuivat pitkiltä, koska ei ollut
mitään suunnitelmaa ja joutui koko ajan kyselemään, että mitä pitäisi tehdä. Tyypillinen
päivän kulku tulee esille raportissa, jonka olen lähettänyt sinulle:
”Maanantaina olin kotona koska mun selkää oli tosi kipeä.
Tiistaina kello 9 kun menin töihin, puettiin vaatteita ja menimme pihalle. Pihalla pelasimme
jalkapalloa ja ym... olimme noin 11:30 asti. Sen jälkeen tulimme sisään. Ruoka-aika on aina
12.- 12:30. Oltiin sisällä ja lapset leikkivät mitä he halusivat. Täällä ei ole väliä ja mäkin leikin
heidän kanssaan, koska englantilaisilla ei ole suunnitelmaa. Opettaja päättää päivän
ohjelmasta. Noin kello 14:00 tehtiin Ystävänpäiväkortteja. Minä ohjasin sitä toimintaa klo 16
asti, sitten menin kotiin. Lasten menoa ja tuloa ei ilmoiteta täällä. Vanhempien pitää hakea
lapset ennen klo 18 pois.
Suurin osaa aikaa pitää siivota. Koska täällä ei ole siivojaa, eikä lapset osaa siivota omia jälkiä
ja se on tosi vaikea koska tilat on tosi pieniä tilassa pitää hoitaa lapsia ja myös turvallisuutta
noin 30 lasta. Täällä hygienia on noloa ja se on tosi ärsyttävää. Täällä on tosi vaikea tehdä
työtä verrattuna Suomeen. Täällä vain hoidetaan lasta siihen asti kunnes hänen vanhemmat
tulevat hakemaan lasta.
Täällä ruokakin on erilaista, esim,lapsille annetaan sipsejä, keksejä ja erilaisia makeita.
Työtilat ovat tosi pieniä, mutta ihmiset ovat tosi ystävällisiä. Henkilökunnan pitää myös
tehdä ruokakin lapsille ja työaikaa on myös tosi pitkä 8:00 aamu /17 ilta.
Keskiviikkona: kello 9 työ alkoi ja menin suoraan pihalla 11:30 asti. Sitten tultiin syömään ja
taas sen jälkeen menimme pihalla noin 15:30 asti, koska oli hyvä ilmaa.
Torstaina: kello 9:00 menin töihin, ja 09:30 mentiin ulos. Pelasin jalkapalloa lasten kanssa ja

vähän siivosin pihaa ja sitten tulimme syömään. Ruuan jälkeen menin vauvahuoneeseen,
koska siellä tarvittiin apua. Olin siellä pari tuntia, tulin takaisin omaan osastoon ja menin
keittiöön tekemään välipalapizzaa. Välipalan jälkeen siivosin ja tiskasin, sitten menin kotiin.
Perjantaina: kello 9 menin töihin. Sitten mentiin ulos 10:30 lasten kanssa ja tulin takaisin
sisään valmistelemaan ruokaa. Kello 13 luin lapsille kirjaa vähän aikaa. Kello 14 menin taas
vauvaosastoon, koska siellä tarvittiin apua. Olin siellä 16:00 asti.
Viikot menivät näin.”
T. Z.

