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SINIVUORILAULU 
 
Sinivuoren linnassa asustelee  Dm, F, C 
kreivi von Blåbergi.   Dm, Am 
Hän lasten kanssa siellä puuhailee, 
ja se linna on päiväkoti. 
Perttu-peikon nähdä siellä voi 
ja keiju Vanamon. 
Kumpikin asuu Säterintiellä 
ja linnan asukkaita on. 
 
 Siellä ruoka maittaa,  Bb 
 eikä huolet haittaa.   F 
 Siellä kaikilla on mukavaa.  C, F 
 Syrjään jää ei kukaan, 
 kaikki pääsee mukaan. 
 Leikkimään saa tulla kuka vaan. 
 
On musiikkia ja liikuntaa 
tai vaikka käden taitoa. 
Löytyy monipuolista toimintaa 
ja tunnelmaa aitoa. 
Kyllä Puksun muksut  tietää, 
missä lapsista tykätään. 
Sinivuoreen polku vie tää, 
ja sieltä maailmalle lykätään. 
 
 Siellä ruoka maittaa... x 2 
 

 
 
Sävel: A-J. Luhtavaara ja Satu Laakso 
Sanat: A-J. Luhtavaara 

 
 
 

Sinivuori-laulu syntyi teemavuotemme ”Linna” innoittamana 1990-luvun lopus-

sa. Laulussa mainitut kreivi, peikko ja keiju ovat kukin seikkailleet eri teema-

vuosina talossamme. Myös kannen kuva on samaiselta linnavuodelta, jolloin  

perheet suunnittelivat Sinivuorelle vaakunan.  
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PÄIVÄKOTIMME  
 

Päiväkoti Sinivuori sijaitsee Pukinmäen kaupunginosassa, hyvien liikenneyh-

teyksien (rautatie, Kehä 1) päässä Helsingin keskustasta. Pukinmäen lähiym-

päristölle on kuvaavaa matalahko kerros- ja rivitaloasutus. Suurelta osaltaan 

alue on rakennettu 1970- ja 80-luvulla. Maantieteellisesti Pukinmäki rajoittuu 

Vantaanjokeen ja päärataan sekä pohjoispuolella Pukinmäenkaareen ja radan 

eteläpuoliseen osaan, Savelaan. Pukinmäessä asukkaita on runsaat kahdek-

san tuhatta. Asuminen on jakautunut suunnilleen puoliksi omistus- ja vuokra-

asumisen välillä. Lapsiperheitä on noin tuhat. Alueella asuu paljon eri kulttuuri- 

ja maahanmuuttajataustaisia perheitä. 

 

 

 
Päiväkotimme on aloittanut 
toimintansa keväällä 1988. 
Hyvin toimivan rakennuk-
sen on suunnitellut Arkki-
tehtitoimisto Huhtiniemi-
Söderholm. 
 
Nimensä päiväkoti on saa-
nut läheisen Sinivuorentien 
mukaan. 
 
Sinivuori sijaitsee viehättä-
vän Sunilanpuiston lähei-
syydessä, ja pihamme on-
kin maisemallisesti kuin 
keidas keskellä kaupunkia.
 

 

Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää. Ryhmien nimet syntyivät heti päivä-

kodin alkutaipaleella perheiden ja henkilökunnan ehdotusten pohjalta. Siitä 

lähtien Sinivuoressa ovat  touhunneet Haitulat, Hobitit, Hipatit ja Hottentotit.  

 

Päiväkotimme on vuoden 2006 alusta alkaen ollut osa Helsingin kaupungin 

sosiaaliviraston kansainvälistä verkostoa. Meillä käy päivähoidosta kiinnostu-

http://kvkmowebs1.hel.fi/opaskartta/main/objects.asp?Map=BigMap&lang=fi&X=54795&Y=81891&Reload=Yes&Buffer=-1&SearchOp=os_pks_fi&Coords=�
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neita vieraita ympäri maailmaa, kaukaisimmat vieraamme ovat olleet Taiwa-

nista ja Nigeriasta. 

”Ne meidän uudet opet on ihan kivoja, mut on aika vaikeeta,  

kun niiden kans pitää puhua ranksaa!”  (Jenny, 5v) 

 

Lisäksi päiväkotimme on opetusharjoitteluyksikkö.  Eri oppilaitosten opiskelijat, 

mm. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen lastentarhan-

opettajaopiskelijat sekä Helsingin sosiaalialan oppilaitoksen lähihoitajaopiske-

lijat, ovat eripituisilla harjoittelujaksoilla päiväkodissamme. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessämme lukemattomat keskustelut, hy-

väksi havaitut käytännöt ja tämän päivän päivitetty tieto varhaiskasvatuksesta 

ovat olleet ohjenuorinamme. 

 

 

TYÖMME PERUSTA 
 

SINIVUOREN TOIMINTA-AJATUS 

Toiminta-ajatuksenamme on päiväkodin alkutaipaleelta saakka ollut yhdessä 

luomamme lupaus: Haluamme antaa lapselle ”Hyvät eväät elämää varten”.           

Toiminta-ajatuksemme pitää sisällään seuraavat asiat: 

 

- Luomme lapselle turvallisen kasvuympäristön 
Huolehdimme siitä, että fyysinen ympäristö on kun-

nossa. Ulkona huomioimme pihan kunnon, aidat ja 

asianmukaiset leikkivälineet, sekä sisällä lapsille so-

pivat tilat ja toimintavälineet. 

Luomme ilmapiirin, jossa lapsi kokee olonsa turvalli-

seksi. Kasvatustyömme on johdonmukaista ja lapset 

yksilöllisesti huomioivaa. Turvalliseen ilmapiiriin kuu-

luvat myös säännöt sisällä ja ulkona.  
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- Turvaamme hänen yksilöllisyytensä 
Rohkaisemme lasta olemaan oma itsensä. 

Huomioimme lapsen kehitystason. 

Kunnioitamme lapsen mielipiteitä. 

Käytämme hyväksi vanhempien asiantuntemusta 

omasta lapsestaan. 

Pysähdymme lapsen vaikeuksien äärellä mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa. 

 

     -    Kannustamme  häntä itsenäiseen ajatteluun 
Lapsen kasvaessa myös vaatimustaso omatoimisuu-

den suhteen kasvaa. 

 

- Korostamme tavoitteellisuutta toiminnassamme 
Käytämme opetussuunnitelmia kasvatuksen tukena. 

Suunnittelemme ja toteutamme teemoja, projekteja, 

pitkän aikavälin suunnitelmia ja vuosittaisia kehittä-

mistavoitteita. 

Teemme ryhmissä omat suunnitelmat ja viikkosuunni-

telmat. 

Esiopetusryhmässä teemme vuosittain esiopetuksen 

toimintasuunnitelman. 

Seuraamme lapsen kehitystä ja asetamme yksilöllisiä 

tavoitteita. 

 

- Tuemme vanhempien kasvatustyötä 
Teemme vanhempien kanssa hoito- ja kasvatussopi-

muksen (mahdollinen tuleva nimi lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelma eli vasu), jota pidämme ajan tasalla 

säännöllisten kasvatuskeskustelujen yhteydessä. 

Esiopetusikäisille lapsille teemme lapsen henkilökoh-

taisen esiopetussuunnitelman (leops). 

Pidämme vanhempien kanssa yllä avointa keskuste-

luilmapiiriä. 
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Kunnioitamme perheiden arvoja kasvatustyössä ja 

hyväksymme perheiden erilaisuuden. 

Teemme yhdessä vanhempien kanssa yhteistyötä eri 

tahojen kanssa, esim. koulu, neuvola, lastensuojelu. 

 

 

TYÖMME PERUSTANA OLEVAT ARVOT 
 
Lapsen kunnioittaminen 
on kaiken peruskivi. Tämä tarkoittaa meillä lapsen yksilöllistä huomioimista si-

ten, että otamme huomioon lapsen ikä- ja kehitystason. Tämä on myös erilai-

suuden hyväksymistä (lasten erilaiset temperamentit, erityislapset, maahan-

muuttajat). Lapsen kuunteleminen aidosti, pysähtyminen juuri hänen asioiden-

sa äärelle, on meille ensiarvoisen tärkeää. 

 

Pyrimme jatkuvuuteen lapsen ja aikuisen ihmissuhteessa. Mahdollisimman 

pysyvät sosiaaliset suhteet edesauttavat perusturvallisuuden syntymisessä ja 

ylläpidossa sekä lasten viihtyvyydessä. 

 

Meille on myös tärkeää ylläpitää hyväksi kokemaamme toimintakulttuuria, ku-

ten lasten pienryhmä- ja teematyöskentelyä.  

 

Kotikasvatuksen tukeminen 

tarkoittaa meillä vanhemmuuden tukemista. Se pitää sisällään henkilökunnan 

ymmärtäväisen ja hyväksyvän asenteen sekä kasvatuskumppanuuden merki-

tyksen tiedostamisen. Avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen ja yl-

läpitäminen on työssämme hyvin tärkeää. 

 

Ammatillisuuden näkyminen työyhteisössä 

tarkoittaa meillä työhön sitoutumista, kaikkien ammattiryhmien tärkeyden tie-

dostamista ja tasapuolisuutta. Työyhteisönä ja yksilöinä pyrimme olemaan riit-

tävän avoimia ja toinen toistamme kannustavia. Eriävistä mielipiteistä keskus-

tellaan ja niistä muokataan yhteinen näkemys. Tämä lisää työssä jaksamista. 
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Syksyllä -06 kysyimme päiväkodin lasten vanhemmilta, mikä heidän mieles-

tään on tärkein arvo omien lasten kasvatuksessa. Yleisin vastaus oli turvalli-

suus, mukaan lukien rajat ja säännöt. Toisten kunnioittaminen ja huomioonot-

taminen (ihmiset, luonto, eläimet, elämä ylipäätään) oli seuraavaksi yleisin 

vastaus. Lähes yhtä monta mainintaa saivat arvot: yksilöllisyys, yhteisöllisyys, 

ryhmätyöskentely, ihmissuhteet, sosiaalisuus, käytöstavat, kohteliaisuus, ys-

tävällisyys, hellyys, rakkaus, tunteiden näyttäminen, empatia.  

 

Aikuisten määrittelemiin arvoihin eskarit antoivat omat kommenttinsa: 

Turvallinen kasvuympäristö 

”oma koti on kaikista turvallisinta” 
”päiväkoti tuntuu turvalliselta, kun on hoitajat” 
”oma koti, koska siellä ei ole ketään muuta kuin me neljä” 
”päiväkoti, koska täällä on aikuisia ja täällä on rauhallista, aina välillä” 
”aikuiset pitää huolta lapsista” 
”ettei kukaan häiritsisi ja ettei siellä yhtään kiusattaisi” 
”aikuiset huolehtii, että mitään ei tapahdu” 
 

Toisten kunnioittaminen ja huomioon ottaminen 

”että sanoo toiselle vaikka, että sä olet piirtänyt hienosti” 
”että on kiltti vaikka perheelleen” 
”kun on syönyt, niin pitää aina sanoa kiitos” 
”että kuuntelee toista” 
”antaa toisille huomion niin, että on ite hiljaa” 
”leikkii toisten kanssa tai menee pulkkamäkeen” 
”että mä niiaan” 
”kunnioitetaan, jos toisella on jokin hienompi, niin siitä ei kiistellä” 
”toinen ei saa tehdä toiselle pahaa” 
 
 

KASVATUSKUMPPANUUS 
 

”Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan vanhempien ja 

henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen prosessien tukemisessa. Tämä edellyttää keskinäistä luot-

tamusta, tasavertaisuutta ja toistensa kunnioittamista.  Vanhemmilla on las-

tensa ensisijainen kasvatusoikeus ja –vastuu ja oman lapsensa tuntemus. 

Henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä 
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vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten luo-

misesta”. (Stakes) 

          

 
Kasvatuskumppanuus meillä Sinivuoressa 
 

Vanhemmat ovat lapsiensa tärkeimmät aikuiset. Meille on tärkeää luoda avoin 

ja luottamuksellinen suhde perheisiin heti hoitosuhteen alussa. 

 

Toivomme perheiden tutustuvan päiväkotiin ja lapsiryhmään ennen päivähoi-

don aloitusta. Koemme tärkeäksi lapsen tutustumisen omaan ryhmään ”pienin 

askelin”. Päivähoidon alettua mahdollistamme vanhemmille alkukeskustelun 

oman ryhmän aikuisen kanssa. Alkukeskustelussa saamme tietoa lapsesta ja 

perheen tavoista.  Näin opimme tuntemaan toisemme paremmin.  

 

Alkusyksyn vanhempainillassa kerromme enemmän päivähoitoon liittyvistä 

asioista sekä lapsen oman ryhmän toiminnasta. Päivittäisissä lapsen tuonti- ja 

hakutilanteissa haluamme vaihtaa muutaman sanan lasta koskevista asioista. 

Ryhmien ilmoitustaulut ovat myös tärkeä tiedottamisen väline. Sieltä löytyvät 

esim. viikko-ohjelma, ruokalista jne. 

 

Yhdessä vanhempien kanssa laadimme lapsen yksilöllisen hoito- ja kasvatus-

suunnitelman, joka perustuu sekä kodin että päiväkodin arvoille ja kasvatus-

näkemyksille. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen tasapainoista 

kasvua, kehitystä ja oppimista. Siksi onkin tärkeää, että vanhemmat tulevat 

näissä asioissa kuulluksi. 

  

Kokoamme yhteistyössä vanhempien kanssa kasvun kansiota, johon doku-

mentoimme mm. lapsen omia tuotoksia ja valokuvia päivähoitoajalta. Van-

hemmilla on myös mahdollisuus saada digikuvia päivän touhuista, joko säh-

köpostiin tai levykkeelle. 

 



 10

Lapsille ja vanhemmille järjestämme perinteisiä kalenterivuoden juhlia esim. 

isänpäivä-, joulu- ja äitienpäiväjuhlan. Omaksi perinteeksemme on muodostu-

nut keväinen isovanhempienpäivä. 

 

Vanhempien ajatuksia kasvatuskumppanuudesta 
Kysely tehty syksyllä -06 

 

- Päävastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla. Päiväkoti osallistuu 
ja tukee kasvatusta. 

- Eri tahot kasvattavat samaa lasta yhteisesti sovituilla säännöillä. 
- Voimavarojen yhdistäminen lapsen kehityksen parhaaksi 
- Hyvä ja luottamuksellinen keskusteluyhteys 
- Kasvatusnäkemysten kohtaaminen 
- Tiedon kulku on sujuvaa ja avointa, myös ongelmatilanteissa 
- Yhdessä sovitut rajat ja säännöt 
- Päiväkodista kasvatustukea kotiin 
- Luodaan yhdessä keskustellen yhteys päivähoidon ja kodin välille. 

Keskusteluissa luodaan yhteiset näkemykset molempien toiminnoille 
- Vuorovaikutus ja luottamus kodin ja päiväkodin välille 
- Yhteistyötä turvallisen, lämpimän ja lapsen kasvua ja kehitystä tukevan 

ympäristön luomiseksi 
- Eväät tulevaisuutta varten 

 

 

OPPIMISEN ILO   
 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Fyysinen ympäristö 
 
Päiväkotimme on iso, ja se on suunniteltu avaraksi ja valoisaksi. Tilat antavat 

mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan: korkean salin vastapainona on eri-

laisia pieniä tiloja muutaman lapsen leikkejä ja erilaista ohjattua toimintaa var-

ten. Tilat ovat myös muutettavissa toiminnan mukaan, esim. kankailla raken-

tuu majaleikki ja vintin verstaan voi tarvittaessa siirtää ryhmätiloihin lähemmäs 

arkista aherrusta. 
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Päiväkodissamme on myös vesileikkihuone sekä lasten tietokonehuone. Pelit, 

lelut ja askarteluvälineet, joita lapset osaavat ja saavat itse käyttää, ovat las-

ten ulottuvilla. Osaa peleistä pelataan vain aikuisten kanssa. Päiväkodin toi-

minta näkyy toimintaympäristössä. Seinillä on esim. lasten töitä, tarinoita ja 

kuvia päiväkodin arjesta. Oppimisympäristöä muutetaan ja kehitetään toimin-

nan, teemojen ja lasten iän ja mielenkiinnon mukaan sekä esim. henkilöstön 

koulutuksista saamien ideoiden pohjalta. 

 

Päiväkodin piha on peruskorjattu kesällä 2006. Se on tilava sekä monipuoli-

sen leikin ja toiminnan mahdollistava. Pihalla on kiipeilytelineiden, keinujen, 

hiekkalaatikoiden sekä pienen kentän lisäksi pieni ”takametsä”. Lähellä sijait-

sevat Weisteen metsä, leikkipuisto, seurakuntakoti, kirjasto ja urheilukenttä. 

Päiväkotimme on hyvien kulkuyhteyksien päässä, joten elämykselliset retket 

ja vierailut onnistuvat kauemmaksikin. Näin laajennamme oppimisympäristöä 

Pukinmäen ulkopuolellekin. 

 

Esiopetusikäisillä on lepoaikana käytössään sali, jossa he voivat pelata ja 

leikkiä vapaasti tai tehdä annettuja tai kesken jääneitä tehtäviä. Heille on 

myös omaa materiaalia esim. pelejä ja kirjoja, joita he voivat sopivissa tilan-

teissa halutessaan käyttää. 

 

 

Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö 
 
Päiväkodin rytmi on päivittäin sama. Säännöt ovat selkeät, ne perustellaan, ja 

niitä voidaan tarvittaessa tarkentaa tai perustellusti muuttaa. Lasten ideoita ja 

toivomuksia kuullaan toimintaa suunniteltaessa, ja lapsilla on mahdollisuus 

vapaaseen leikkiin. Aikuinen huolehtii ja on läsnä lapselle, tarjoten syliä ja 

huolenpitoa sekä virikkeitä toimintaa ja oppimista varten. Lapsia kannustetaan 

itsenäiseen ajatteluun ja omatoimisuuteen sekä kertomaan ajatuksistaan. Ta-

voitteena on, että kasvaessaan lapset oppisivat mahdollisimman paljon itse 

sopimaan ristiriitatilanteita, mutta nuoremmat tarvitsevat vielä enemmän aikui-

sen vahvistusta.  
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Välillä työskentelemme pienryhmissä esim. kielikerhot. Sinivuoressa on tee-

ma-työskentelymalli, jossa vuotuinen teema päätetään yhteisesti ja sitä tutkail-

laan ryhmissä esim. lasten ikä, kehitystaso ja mielenkiinnonkohteet huomioi-

den. Teema näkyy päiväkodin toiminnassa ja esim. erilaisissa vuotuisissa ta-

pahtumissa ja tilaisuuksissa. Teematyöskentelyyn ja yhteisten tilaisuuksien 

suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu koko talon henkilökunta. Esim. keit-

tiöstä järjestyy eväät retkille, ja keittiön väki on mukana suunnittelemassa juh-

lien ja tapahtumien tarjoilua. Toimintakulttuurin, teematyöskentelyn ja muun 

toiminnan kehittämisen ja ylläpitämisen mahdollistavat säännölliset palaverit, 

suunnitteluillat sekä kehittämispäivät. 

 

Sinivuoressa pyritään luomaan rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikki 

voisivat tuoda ajatuksiaan ja mielipiteitään esiin. Kasvatusyhteisössä henkilö-

kunta, vanhemmat ja lapset pyrkivät toimimaan yhteistyössä, jossa keskei-

simpänä on molemminpuolinen luottamus.  

 

Esiopetusikäisillä on enemmän vapauksia tilankäytössä. Tämä vapaus tuo 

mukanaan vastuun tavaroiden ja tilojen käytöstä. 

 

 

TURVALLISUUS  
 
Sinivuoressa turvallisuusasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota jo päiväkodin 

perustamisesta saakka. Lähiympäristö kauniine puistoineen ja lampineen tuo 

huomioitavan lisäpainon turvallisuuteen.  

 

Meillä on tarkkaan mietitty ja sovittu sääntöjä ja toimintaohjeita ulkoilua sekä 

retkiä varten. Henkilökunta tuntee ne, ja niitä käydään korostetusti läpi aina 

uuden toimintakauden alkaessa sekä uuden työntekijän aloittaessa työnsä. 

Sääntöjä päivitetään heti, jos tarvetta ilmenee. Tutut rutiinit arjessa lisäävät 

ennakoitavuutta sekä turvallisuutta. Perheille korostetaan sitä, että vastuu lap-

sesta siirtyy aina aikuiselta aikuiselle. Tämä on tärkeää etenkin lasta tuotaes-

sa ja hakiessa. 
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LAPSEN OMINAISET TAVAT TOIMIA 

                                        

”Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaisemi-

nen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselle mie-

lekkäällä tavalla lapsi myös ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan.” 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 Stakes. Oppaita 56 

 
Leikkiminen 

 

Lapsen luontainen tapa toimia ja tutkia ympäröivää todellisuutta on leikki. 

Se on varhaiskasvatuksen keskeisin sisältö. Sinivuoren toimintakulttuuri tarjo-

aa monipuoliset puitteet (tila, aika, välineet ja rauha) eri-ikäisten lasten erilai-

sille leikeille.  

 

Leikissä aikuisen rooli on mukana olemista ja leikkiä ohjaavaa. Lapsiryhmän 

ja lasten tarpeet huomioidaan. Isoimpien lasten ryhmissä (3-6-vuotiaat) aikui-

nen virittää leikin alkuun, havainnoi ja rikastuttaa leikkiä mahdollisuuksien mu-

kaan. Aikuisen tehtävänä ristiriitatilanteissa on odottaa ja tarkkailla, voisivatko 

lapset itse ratkaista erimielisyydet ja olla mukana selvittämässä, mikäli ratkai-

sua ei synny. Aikuinen pyrkii puitteet tarjoamalla saamaan lapsia mahdolli-

simman sitoutuneeseen leikkiin. Jos leikki on lyhyttempoista ja vaihtuvaa, voi 

aikuisen rooli olla hyvinkin aktiivinen.  

 

Ruokailu, lepohetki ja ulkoilu voivat katkaista leikkiä ajallisesti, mutta hyvä 

leikki voi meillä jatkua taukojenkin jälkeen. Lapsilla on käytössään monipuoli-

sesti erilaisia välineitä. Ne ovat myös helposti heidän saatavillaan ikäryhmä 

huomioiden. Aikuinen auttaa tarvittaessa esim. majan rakentamisessa. Mikäli 

leikki on rakennettu tilaan, jossa se ei häiritse muuta toimintaa, voi leikkiväli-

neet jättää sinne odottamaan leikin jatkumista.   

Aikuisen tehtävä on myös dokumentoida lasten leikkiä ja kertoa vanhemmille 

lasten toiminnasta ja erilaisista leikeistä.  

 

Leikin kautta lapsi oppii uusia asioita, käsittelee kokemuksiaan ja soveltaa op-

pimaansa käytäntöön yksin ja yhdessä muiden kanssa.. 
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” Oletteko te vain leikkineet tänään? ” 

 
 

 
   Ilo  Ajattelu 
 
 Kehon hahmottaminen  Ystävyys 
 
 
Suunnitteleminen  Aistihavainnot Joustavuus 
 
 
Käsitteenmuodostaminen Eläytyminen Tasa-arvoisuus

  
 
 
Keskittyminen  Tilanhahmottaminen 
  
Sukupuoliroolit Kieli  Kommunikaatio 
 
 
 

  LEIKKI  Pettymys 

 
 
Hienomotoriikka  Säännöt ja normit Kommunikaatio
   

 Ristiriitojen selvitteleminen  Turvallisuus  
      
 Luovuus 
 

Karkeamotoriikka  Identiteetti Havainnoiminen 
 
 Ongelmanratkaisu  Huomaavaisuus Mielikuvitus 
 
  ”Irrottelu”  Itsenäisyys  Itsehillintä  
 
 
 

Leikissä lapsen ulkoinen ja sisäinen maailma kohtaavat 
 
 

Alkuperäinen lähde lienee D.W. Winnicotin, 
kuvan idea tukholmalaisesta päiväkodista. 

 Käännös ja muokkaus Varttua/Stakes 2001 
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Liikkuminen 
 

”Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta. 

Liikkuminen on myös vauhtia, elämyksiä, hikeä ja hengästymistä.” 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 Stakes. Oppaita 56 

 

Liikunnalle ja liikunnallisille leikeille on Sinivuoressa hyvät puitteet: hyvät tilat 

ja monipuoliset liikuntavälineet. Sekä ohjattuihin että vapaampiin liikunnallisiin 

aktiviteetteihin korkea salimme soveltuu hienosti. Se on kaikkien ryhmien käy-

tössä vuoropäivinä. Päiväkodin piha tarjoaa myös virikkeellisen ympäristön 

monipuoliselle liikunnalle kiipeilytelineineen, pyörineen, kiikkulautoineen ja 

keinuineen. Lähiympäristön mahdollisuuksia käytämme myös ahkerasti hy-

väksi. 

 

 

Kokeminen ja tutkiminen 
 
”Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailma, jossa kaikki 

on mahdollista ja leikisti totta” 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 Stakes. Oppaita 56 

 

”Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä saakka luontaista. Tutkiessaan lapsi 

tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillään olevaan maailmaan 

ja yhteisöön.” 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 Stakes. Oppaita 56 

 

Sinivuoressa lasten ulottuvilla on materiaalia, aikaa ja tilaa taiteelliseen ilmai-

suun ja erilaisten asioiden tutkailemiseen. Mm. piirustus- ja maalausvälineitä, 

muovailuvahaa, rakentelupalikoita ja erilaisia leikkivälineitä on houkuttelevasti 

tarjolla. Lapset tietävät, mitä tarjolla on ja osaavat tarvittaessa pyytää halu-

amiaan tarvikkeita leikkeihinsä tai muuhun luovaan toimintaan.  

 

Kasvattajan tehtävänä on huolehtia, että lapset tuntevat tarjolla olevat mahdol-

lisuudet. He saavat sukeltaa kaikilla aisteillaan taiteellisen ilmaisemisen moni-



 16

puolisiin ulottuvuuksiin: kirjallisuuteen, musiikkiin, teatteri-ilmaisuun ja kuvatai-

teisiin. Välillä tämä tapahtuu itsenäisesti, välillä ohjatusti, välillä itse tuottaen ja 

kokien sekä välillä retkistä, vierailuista ja erilaisista esityksistä nauttien. Kas-

vattaja kannustaa lapsia keskustelemaan ja pohtimaan erilaisia tilanteita, tee-

moja ja asioita yhdessä muiden kanssa.  

 

 

”MITÄ SINIVUORESSA OIKEIN TEHDÄÄN?” 
   

Kaikki toiminta toteutetaan ottaen huomioon jokaisen lapsen ikä- ja kehitysta-

so. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaista toimintaa erilaisissa ryhmissä. 

Esiopetuksessa noudatamme Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa. 

 

KIELI JA VUOROVAIKUTUS 
 

Sinivuoressa erilaiset lorut, laulut, runot ja sadut ovat päivittäin keskeisessä 

asemassa. Lapsen passiivinen sanavarasto, eli sanat, jotka lapsi tunnistaa, 

muttei osaa vielä itse puheessaan käyttää, kehittyy ennen ns. aktiivista sana-

varastoa. On tärkeää, että lapselle puhutaan paljon. Pienetkin lapset nauttivat 

erilaisista tarinoista ja loruista. On tärkeää, että aikuinen kuuntelee lasta ja 

vastaa lapselle, kun tämä yrittää kertoa jotain omin sanoin. Aikuinen hyödyn-

tää myös arkiset perushoitotilanteet esim. nimeten vaatekappaleita yhdessä 

lapsen kanssa pukemistilanteissa. 

 

Vähitellen lapsen oma puhe alkaa kehittyä, ja hän keskustelee mielellään. 

Lapsen varttuessa siirrytään pidempiin ja kieleltään rikkaampiin satuihin ja ta-

rinoihin. Lapset nauttivat myös erilaisista sanaleikeistä ja riimityksistä. Aikui-

nen on aktiivisesti läsnä, kuuntelee ja keskustelee lasten kanssa heitä askar-

ruttavista asioista esim. aamupiirissä ja ruokapöydässä. Dokumentointi, esim. 

saduttaminen, on hyvä tuki lapsen puheen kehitykselle, ja voi innostaa lapsia 

esim. esiintymään muille. 
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Teatteri-ilmaisun keinoja käytetään Sinivuoressa osana ilmaisukasvatusta. 

Ryhmissä käytetään esim. pöytäteatteria ja käsinukkeja sekä muita teatteri-

ilmaisun keinoja. Vuotuisen teeman mukaan on Sinivuoressa seikkaillut erilai-

sia aikuisten esittämiä roolihahmoja, jotka ovat elävöittäneet esim. yhteisiä 

lauluhetkiä. Sinivuoren vintillä on lisäksi hyvät puitteet varjoteatterin tekemi-

seen aikuisten ja lasten toimesta. Erilaisten elokuvien ja teatterikokemusten 

kautta voi lasten kanssa lähestyä myös tunteiden ilmaisemista, pelkoja ja eri-

laisia rooleja. Näistä kokemuksista viriää kiehtovia keskusteluja lasten kanssa 

ja niitä voidaan työstää esim. taidekasvatuksen keinoin. 

 

Esiopetusikäiset lapset ovat näkyvämmässä roolissa mm. vuotuisissa yhtei-

sissä juhlissa. He toimivat usein juhlien juontajina tai vaikkapa airueina. He 

saattavat toteuttaa esim. pienimuotoisen näytelmän joulujuhlassa. He esiinty-

vät myös vuosittain itsenäisyyspäivänä Oulunkylän kuntoutussairaalassa.  

 

Retket teatteriin, elokuviin ja kirjastoon ovat tärkeitä kielellisen kehityksen 

kannalta. Kirjoja pidetään esillä niin, että ne ovat helposti lapsen saatavilla.  

 

Kirjoitettua tekstiä pidetään näkyvillä jonkin verran, ja lapset oppivat tunnista-

maan mm. oman nimensä kirjoitettuna. Lasten kanssa pohditaan sanojen 

ominaisuuksia, pituuksia, tavutusta sekä alkuäänteitä pelien ja leikkien avulla. 

 

 

RETKELLÄ MUSIIKIN MAAILMASSA 
 

Musiikki kuuluu päiväkotimme arkeen. Se toimii apuna siirtymätilanteissa, pu-

kemisessa ja päivälevolle rauhoituttaessa. Lapset voivat halutessaan kuunnel-

la päiväkodin tai kotoa tuomaansa lastenmusiikkia. Musiikki yhdistyy myös 

muihin varhaiskasvatuksen osa-alueisiin kuten liikuntaan sekä kuvalliseen il-

maisuun. 

 

Rytmi on tärkeä osa musiikkia. Harjoittelemme sitä taputtamalla, loruilemalla, 

soittamalla ja liikkumalla. Perusrytmin opettelemme aluksi kehosoittimien avul-

la esimerkiksi tömistämällä, taputtamalla, napsuttelemalla. Myöhemmin 
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otamme käyttöön oikeita rytmisoittimia kuten kapulat, marakassit ja triangelit. 

Perusrytmin lisäksi opettelemme myös melodiarytmiä. 

 

Ryhmien musiikkihetket sisältävät laulua, leikkiä, soittoa, liikkumista ja kuunte-

lemista. Esiopetusikäisillä on usein oma musiikkihetkensä, jolloin on mahdolli-

suus käsitellä musiikin eri osa-alueita laajemmin. Voimme esimerkiksi opetella 

vastakohtia kuten korkea-matala, lyhyt-pitkä, duuri-molli, voimakas-hiljainen, 

hidas-nopea tai säestämään lauluja ja soittamaan vaativampia rytmejä mm. 

palaksylofoneilla. 

 

Ryhmien musiikkituokioiden lisäksi pidämme päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä, 

joissa huomioimme eri vuodenajat, juhlapyhät ja yhteiset teemat. Sinivuoren 

perinteeseen kuuluvat myös monet juhlat ja tapahtumat. Musiikki on yksi osa 

niitä.  

 

Kaikkein tärkeintä retkellämme musiikin maailmassa on musiikin ilon kokemi-

nen.  

 

 

MATEMATIIKKAA ON KAIKKIALLA 
 
Päiväkodin matematiikassa on pitkälti kyse arkipäivän matematiikasta. Arjessa 

tulee paljon tilanteita, joissa lapsi on tekemisissä käsitteiden ja lukumäärien 

kanssa. Aikuisen tulee olla aktiivinen ja käyttää erilaisia tilanteita hyväkseen, 

esim. lukukäsitteen ymmärtämistä voi tukea niin liikunnassa, musiikissa kuin 

pukemistilanteissakin. Lasten leikit ja toiminta sisältävät paljon matemaattisen 

ajattelun elementtejä esim. päättelyä, laskemista ja jakamista. Leikkitilanteet 

sekä yhteiset lauluhetket ovat luontevimpia asioiden käsittelemiseen. 

 

Erilaiset lajittelu-, luokittelu- ja vertailutehtävät tukevat myös lapsen matemaat-

tista ajattelua. Voimme luokitella asioita vaikkapa koon, värin tai muodon mu-

kaan. Saatuja tuloksia havainnollistamme lapsille erilaisten kuvallisten keino-

jen avulla. Syy-seuraus -suhteet ovat myös osa lapsen matemaattisen ajatte-

lun kehitystä ja niitä pohdimme lasten kanssa yhdessä. Myös erilaiset rakente-
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luleikit, pelit sekä Kidsmartin tietokoneohjelmat tukevat matemaattisten perus-

valmiuksien vahvistumista. Viimeistään esiopetusvuonna tutustumme lähem-

min peruskäsitteisiin liittyen esim. aikaan, mittaamiseen ja geometrisiin muo-

toihin. Esikouluvuonna vahvistamme erityisesti lukukäsitteen ymmärtämistä 

sekä teemme konkreettisia, arkisia lasku- ja päättelytehtäviä lukualueella 1-

10.  

 

 

”PIIRRÄN, MAALAAN, PISTELEN, LEIKKAAN” 
 

Tavoitteenamme on johdattaa lasta ilmaisemaan itseään erilaisin kädentaidoin 

sekä tutustuttaa lapsi monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin, työtapoihin, väli-

neisiin sekä tekniikoihin. Tavoitteen asettelussa sekä työtapojen valinnoissa 

huomioimme lapsen ikä- ja kehitystason.  

 

Keskeisessä osassa on kuvallinen työskentely. Piirustus ja maalaus ovat luon-

tevia ja innostavia tapoja ilmaista itseään jo varhaisella iällä. Tutustumme eri-

laisiin piirustusvälineisiin, kuten liituihin, värikyniin, lyijykynään ja hiileen. Maa-

lauksessa tutustumme erilaisiin maaleihin ja pensseleihin. Liidut, värikynät ja 

vesivärit ovat myös lasten vapaasti käytettävissä yli kolmevuotiaiden ryhmis-

sä. 

 

Kolmiulotteisessa työskentelyssä ovat pääasialliset työtavat muovailu (savi ja 

muovailuvaha) sekä askartelu, jossa materiaaleina käytetään myös luonnon- 

ja kierrätysmateriaaleja. Muovailuvaha on yli kolmevuotiaiden ryhmissä va-

paassa käytössä.  

 

Puuhun materiaalina sekä puun työstämiseen käytettäviin työkaluihin esim. 

sahaan ja vasaraan lapset tutustuvat lähemmin vasta esiopetuksessa. Sini-

vuoressa on höyläpenkki sekä työkaluja vintillä sijaitsevassa verstaassa täl-

laista toimintaa varten. Ompelutöihin materiaaleineen ja välineineen voidaan 

tutustua jo aiemmin, vaikka ompeleminen hienomotorisena toimintana onkin 

varsin vaativaa.  
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Yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on se, että lapsi oppii nauttimaan työsken-

telystä sekä pitkäjänteisenkin projektin tekemisestä. Työskentelyssä tärkeintä 

on itse prosessi eikä tuotos. Jokainen työ on arvokas ja siihen suhtaudutaan 

sen mukaisesti. Töiden tärkeyttä korostaa niiden esillepano, jolloin myös van-

hemmilla ja muilla lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus tutustua töihin. Lasten 

kanssa tutustumme taiteisiin, paitsi itse tehtyjen töiden ja näyttelyiden kautta, 

niin myös kirjojen ja museovierailuiden avulla. Keskustelemme erilaisista töis-

tä ja keskitymme myönteisiin elementteihin ja erilaisiin tulkintoihin. 

 

Oikeiden työtapojen oppimiseen kuuluvat myös asianmukainen käytös, omien 

jälkien siivoaminen ja välineiden tarkoituksenmukainen käyttäminen. Taiteelli-

sen työskentelyn kautta käsittelemme lukemaamme, kuulemaamme ja koke-

maamme koko kirjossaan. Töiden mittakaava ja suunnitelmallisuuden aste 

vaihtelevat työn laadun ja ryhmän ikäjakauman mukaan. Työskentelyssä toi-

mimme tarpeen mukaan yksin ja ryhmissä.  

 

Esiopetusikäisten kanssa tutkailemme kuvallisen ilmaisun teoreettisempaa 

puolta tutustumalla perus- ja väliväreihin ja muihin käsitteisiin. Heidän kans-

saan työstämme myös ryhmätöitä sekä isompia projekteja, joita voimme jat-

kaa pitkäänkin. Hienomotoriikan perustaitoihin, esim. kynänkäyttöön ja leik-

kaamiseen, kiinnitämme erityistä huomiota kouluun siirryttäessä.  

 

LUONTO JA YMPÄRISTÖ 
 

Luonto on lapsille jatkuva kiinnostuksen ja uteliaisuuden kohde. Päivittäin seu-

raamme sään, lämpötilan ja vuodenaikojen vaihteluja. Ulkoilemme päivittäin ja 

retkeilemme paljon. Luonnossa liikkuminen on luonteva osa lapsen elämää, ja 

samalla se tukee lapsen motorista kehitystä. Luonnonmateriaaleja käytämme 

hyväksi myös askartelussa. 
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Matka päiväkotiin ja retket lähimaastoon opettavat lasta hahmottamaan ympä-

ristöään. Lapsi oppii liikkumaan kotialueellaan ja lähiympäristössä. Helsinki 

kaupunkina tarjoaa rajattomasti vaihtoehtoja havainnointiin ja tutkimukseen 

museoineen, arkkitehtuureineen, kulkuvälineineen, puistoineen, lentokentti-

neen, näyttelyineen ja metsineen. Opetamme lapsia kohtelemaan luontoa ja 

ympäristöä vastuullisesti, emme tuhoa kasveja tai häiritse eläimiä ja siivoam-

me omat jälkemme. Kannustamme lapsia myös siivoamaan luonnosta muiden 

jättämiä roskia. Lapsissa kasvaa kunnioitus luontoa kohtaan.  

 

Myös kierrätyksen avulla välitämme lapsille kestävän kehityksen ja luonnon 

kunnioittamisen periaatteita. Lajittelemme erikseen paperin- ja kartonkikeräyk-

seen menevän materiaalin, sekajätteen ja biojätteen.  

 

Esiopetusvuonna tutkimme luonnonilmiöitä tarkemmin ja paneudumme niihin 

syvällisemmin. Rohkaisemme lapsia tekemään omia päätelmiään erilaisista 

luonnonilmiöistä ja vuodenaikojen vaihtumisista. 

 

Sinivuoressa on tänä vuonna teemana metsä, joten retkiä lähimetsiin teemme 

usein. Havainnoimme ja tutkimme luontoa erilaisin menetelmin mm. lasten it-

sensä ottamilla valokuvilla. Metsäteema näkyy myös talon sisällä sekä päivä-

kodin tapahtumissa.  

 
 

HISTORIAA JA PERINTEITÄ 
 
Päiväkoti Sinivuoressa on runsaasti perinteitä, jotka rytmittävät osaltaan vuo-

tuista toimintaa. Tilaisuuksien sisältö heijastelee päiväkodin teemaa, mutta 

näiden suosittujen ja odotettujen tapahtumien keskeisimpiä sisältöjä ovat yh-

teenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen luominen ja vahvistaminen. 

Vuotuisia tapahtumia ovat mm. päiväkodin syntymäpäivänä vietettävä Nurin-

Kurin päivä, isovanhempien päivä, joulu, esiopetusikäisten perinteinen esiin-

tyminen itsenäisyyspäivänä Oulunkylän kuntoutussairaalassa sekä eskari-ilta. 
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Erilaisten retkien ja vierailuiden avulla tutustumme ympäröivään yhteiskun-

taan, sen menneisyyteen ja nykyisyyteen. Pienempien lasten kanssa tutus-

tumme lähiympäristöön. Kun tämä pohja ympäristössä liikkumiseen ja toimi-

miseen on luotu, on myöhemmin helppoa tehdä pidempiäkin retkiä. Esimer-

kiksi historiaan liittyviä retkiä olemme tehneet perinteisesti Seurasaareen, 

Suomenlinnaan ja Tuomarinkylän kartanoon. Muita vierailukohteita ovat olleet 

museot mm. Kiasma, Teatterimuseo sekä Luonnontieteellinen museo. Museo- 

ja näyttelyvierailuita teemme myös huomioiden päiväkodin vuotuisen teeman. 

 
 
EETTISYYS JA USKONTO 

 

Päiväkodin eettistä kasvatusta ajatellen keskeisiä asioita ovat mm. empaatti-

suus, toisen kunnioittaminen, suvaitsevaisuus sekä anteeksipyytäminen että 

antaminen. Lapset kohtaavat päivähoidossa päivittäin tilanteita, joissa he jou-

tuvat tekemisiin edellä mainittujen asioiden kanssa, ja tilanteista selviämistä 

harjoitellaan aikuisen tuella. Aikuisen oma esimerkki ja tapa toimia ovat kes-

keisessä roolissa kipeitä tuntemuksia käsiteltäessä. Lasten kanssa pohdimme 

myös usein, mikä on oikein ja mikä väärin, ja esimerkiksi ristiriitatilanteissa 

mietimme, mikä on oikea tapa toimia ja ratkoa erimielisyyksiä. 

 

Joulunajan, pääsiäisen ja muiden kirkollisten pyhien aikana teemme yhteistyö-

tä seurakunnan kanssa ja vierailemme seurakuntakodilla tai kirkossa. Seura-

kunnan työntekijät vierailevat myös pyydettäessä päiväkodissamme erilaisissa 

tapahtumissa. Esiopetusikäisille seurakunta järjestää erilaisia tilaisuuksia, 

mm. tutustumisen kotikirkkoon. 
 

Päiväkodin uskontokasvatus, niin kuin muukin kasvatustoiminta, on kodin kat-

somusta kunnioittavaa, ja siinä otetaan vanhempien toiveet huomioon.  
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LIIKKUMINEN ON KIVAA! 
 
Päiväkotimme tarjoaa erilaisia paikkoja, ulkona ja sisällä, liikkua ja toimia niin 

vapaasti leikkien kuin ohjatusti. Päivittäin ulkoiltaessa lapsilla on pihalla mah-

dollisuus juosta, hyppiä, kiipeillä, tasapainoilla ja pallotella. Nämä ovat liikun-

nan perustaitoja ja näin ollen myös ohjatun liikunnan keskeisiä sisältöalueita. 

Retket päiväkotimme lähimetsään tarjoavat lapsille myös loistavan mahdolli-

suuden motoristen taitojen harjoittamiseen. 
 

Ohjatut liikuntahetket ovat säännöllisiä ja monipuolisia. Jokaisella ryhmällä on 

ohjattua liikuntaa varten oma salipäivänsä. Esiopetusikäiset toimivat omana 

liikuntaryhmänään. Liikuntahetki sisältää esimerkiksi välineliikuntaa, musiikki-

liikuntaa ja mielikuvaliikuntaa. Ryhmän salipäivinä lapsilla on mahdollisuus 

käyttää tilaa myös vapaaseen leikkiin ja liikuntaan. Iso sali on suunniteltu niin, 

ettei lasten tarvitse varoa liikkuessaan esimerkiksi ikkunalaudalta putoavia 

kukkaruukkuja. Monipuoliset liikuntavälineet ovat salissa lasten vapaasti saa-

tavilla.  

 

Erilaiset luontoretkikohteemme ovat kuin luotuja liikkumiseen. Käytämme 

myös lähellä sijaitsevaa Pukinmäen urheilu- ja luistelukenttää. Päiväkotimme 

viereinen puisto, Weisteen metsä ja läheiset pellot sekä Paloheinän ulkoilu-

alue tarjoavat mahdollisuuden mm. mäenlaskuun ja hiihtoon. 5-vuotiaille ja 

esiopetusikäisille on keväisin tarjolla uimakoulu. 

 

Liikuntakasvatuksella on omat tavoitteensa, mutta liikunnan avulla voimme 

käsitellä myös varhaiskasvatuksen muita osa-alueita kuten matematiikkaa se-

kä luonto- ja ympäristökasvatusta. Liikunta toimii oppimisen tukena. Tämä ko-

rostuu erityisesti esiopetusikäisillä: lukuja käsitellään liikkuen, kirjaimia muo-

dostetaan kehoista jne. Liikunnan avulla on helppo harjoitella erilaisia koulu-

valmiuksia, esimerkiksi liikuntaleikeillä erilaisia käsitteitä, vuoron odottamista 

sekä ongelmanratkaisutaitoja. Järjestämme esiopetusikäisille paljon aikaa ja 

tilaa liikkumiseen.  
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PÄIVÄ SINIVUORESSA  
 
Klo 6.30 Päiväkoti aukeaa. Tarvittaessa klo 6.15.  

Aamuisin kokoonnumme yhdessä ryhmässä. 

 

Klo 8.00 Aamupala omissa ryhmissä 

 

Klo 8.30 Aamupäivän toiminta-aika.  

Päivän toiminta sisältää leikin ohella mm. liikuntaa, askartelua, maalausta, te-

atteria, musiikkia ja retkiä. Päiväkohtainen toiminta näkyy ryhmien ilmoitustau-

luilta. 

 

Klo 10.00 Ulkoilemme, melkein säässä kuin säässä 

Klo 11.15 Lounas 

Klo 12.00 Päivälepo  

Päivälevolle rauhoitumme kuunnellen musiikkia tai satuja. Päiväunia tarvitse-

vien on mahdollisuus nukkua ja isommilla lapsilla aikaa leikkiä. 

 

Klo 14.30 Välipala 

Klo 14.45 Leikin aika 

Klo 15.30 Iltapäiväulkoilu, jonka aikana lapsia haetaan kotiin ja vanhempien 

kanssa vaihdetaan päivän kuulumiset. 

Klo 17.30 Päiväkoti sulkeutuu 

 

” Ekaks pestään kädet ja syödään aamupala. Sit mennään aamupiiriin ja sit voi leikkiä. 

Sit mennään ulos ja joskus mennään heti aamupalan jälkeen retkelle tai uimaan – tiistaina 

o meijän salivuoro ja mennään saliin. Sit o päiväpiiri ja syödään. Sit voi leikkiä ja mennään 

ulos – sit mennään kotiin. Sit aamulla taas alkaa alusta!” 

Jemina, Jenny ja Helene, 5v. 
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MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET LAPSET       
 

Päiväkodissamme monella lapsella on suomen ja suomalaisuuden lisäksi 

myös joku muu kieli- ja kulttuuritausta. Päiväkodissa tuemme lapsen suomen 

kielen kehitystä ja tutustutamme häntä suomalaiseen kulttuuriperintöön. Van-

hemmat puolestaan ovat tärkeimpiä oman kielensä ja kulttuurinsa välittäjiä 

lapselleen. Yhdessä vanhempien kanssa tuemme lapsen minäkäsityksen ja 

toiminnallisen kaksikielisyyden kehittymistä. 

 

 

Tavoitteena suomen kielen kokonaisvaltainen kehittyminen 
 
Havainnoimme lapsen kielen kehitystä lapsen jokapäiväisessä toiminnassa. 

Havainnoinnin apuna käytämme suomen kielen seurantalomaketta sekä kie-

len kehityksen seurantaan tarkoitettuja Kettu- ja Lumiukko –tehtäviä. Näin kar-

toitamme lapsen suomen kielen tuen tarpeen. Lapsen hoito- ja kasvatussopi-

mukseen ja esiopetussuunnitelmaan (leops) jokaiselle lapselle kirjataan henki-

lökohtaiset kielen kehityksen tavoitteet ja menetelmät. 

 

Suomi toisena kielenä (S2) –opetusta tapahtuu koko ryhmän jokapäiväisessä 

toiminnassa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. S2-

opetuksessa käytämme kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamenetelmiä ja vä-

lineitä: pelejä, leikkejä, lauluja, satuja, loruja, riimittelyä, saduttamista. Erityi-

sesti kielen kehityksen alkuvaiheessa käytämme kielen tukena paljon kuvia, 

eleitä ja ilmeitä. 

 

Toteutamme S2-opetusta myös pienryhmissä viikoittaisissa kielikerhoissa, jot-

ka muodostetaan lasten tarpeiden ja kielitason mukaisiksi. Ryhmä voi koostua 

eri ryhmien lapsista. Tämä edellyttää yhteistyötä ja tiedonkulkua ryhmien välil-

lä. Päiväkodissamme toimiikin eri ryhmien aikuisista koostuva S2-ryhmä, jos-

sa arvioimme ja kehitämme S2-toimintaamme. 
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Tavoitteena lapsen eheä ja vahva minäkäsitys 
- kuka ja millainen minä olen? 
 

Koemme tärkeäksi välittää vanhemmille tunteen siitä, että arvostamme ja 

olemme kiinnostuneita heidän kulttuuristaan ja ajatuksistaan. Jokapäiväisessä 

toiminnassamme pyrimme myönteisesti nostamaan esiin ryhmämme kielten ja 

kulttuurien moninaisuutta: lapset voivat opettaa toisilleen jonkun sanan osaa-

mallaan kielellä, luemme tarinoita ja satuja eri maista, laulamme ja kuunte-

lemme musiikkia.  

 

Vanhempien kanssa keskustellen välittämme vanhemmille tietoa oman äidin-

kielen merkityksestä ja yhdessä pohtien etsimme keinoja ja tapoja lapsen äi-

dinkielen kehityksen tukemiseen. Kannustamme vanhempia välittämään omaa 

kieltään ja kulttuuriaan lapsilleen.  

 

 

Tavoitteena luottamuksellinen yhteistyö 
 
Pidämme ensimmäisen keskustelun vanhempien kanssa jo ennen hoitosuh-

teen alkua tai viimeistään heti hoitosuhteen alettua. Näin saamme tietoa per-

heen arvoista, tavoista ja vanhempien kasvatusnäkemyksestä. Samalla ker-

romme päiväkotimme tavoista ja toiminnasta. 

 

Jokaiselle lapselle tehtävän hoito- ja kasvatussopimuksen sekä esiopetus-

suunnitelman teemme vuosittain yhdessä vanhempien kanssa. Yhteisen kie-

len puuttuessa käytämme keskusteluissa apuna tulkkia. Mahdollisuuksien 

mukaan käytämme myös päivähoidossa käytössä olevia eri kielisiä lomakkeita 

ja esitteitä. 
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LAPSEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
                ”Entäs jos homma ei suju?” 

                                        
 Kun lapsi aloittaa päiväkodissamme, 

 

on tärkeää, että luottamuksellisen ja hyvän vuorovaikutussuhteen rakentami-

nen on aloitettu vanhempien kanssa nopeasti. Ajankohta kasvatuskeskustelul-

le tai lapsen esiopetuksen suunnitelman laadinnalle on hyvä sopia mahdolli-

simman pikaisesti. Kun hyvä perusta yhteistyölle on rakennettu alusta alkaen, 

kantaa se koko päiväkotiajan ja mahdolliset vaikeudetkin.   

 
Kun huoli herää? 
 

Huoli lapsen käytöksestä, kasvusta ja kehityksestä voi herätä vanhemmilla tai 

päiväkodin henkilökunnalla. Syynä voi olla mikä tahansa käyttäytymisessä tai 

kehityksessä huolta herättävä asia. Keskustelemme tilanteesta vanhempien, 

ryhmän henkilökunnan ja päiväkodin johtajan kanssa. Meillä on mahdollisuus 

käyttää apunamme myös kiertävää erityislastentarhanopettajaa (kelto). 

 

Kiertävä erityislastentarhanopettaja tulee 
päiväkotiin tutustumaan lapsen        

                                                           arkeen vanhempien suostumuksella. 
 
 

Järjestämme tapaamisen kelton kanssa, 
johon vanhemmilla on mahdollisuus osal-
listua. 

 
 
Mahdolliset jatkotutkimukset, joissa  
jäsentyy lapsen tilanne ja  
tarvittavat tukitoimet.     
 

Kuntouttava arki päiväkodis-
sa   

 
 
 
Mahdolliset ulkopuoliset tuki- Lasta kuntouttava arki koto- 
toimet esim. terapiat   na 
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Kuntouttava arki ja käytännöt Sinivuoressa 
 
Lapsen elämä on kokonaisuus, joten päivähoidon ja kodin tukitoimien yhtenäi-

syys on tärkeää. Vanhemmat ovat mukana/tietoisia kaikesta lastaan koske-

vasta sekä suunnittelusta että toteutuksesta. 

 

Laadimme lapselle yhteistyössä vanhempien ja mahdollisten yhteistyötahojen 

kanssa kuntoutussuunnitelman, jota arvioimme säännöllisesti ja muutamme 

tai tarkennamme tarvittaessa. Kuntoutussuunnitelmassa mietimme, mitkä ovat 

lapsen vahvuuksia, ja missä hän tarvitsee tukea. Kuntoutussuunnitelmassa 

asetamme lapselle yksilölliset tavoitteet ja menetelmät. Tämä tarjoaa rungon 

päiväkodin kuntouttavalle arjelle. Käytännönmenetelmiä lapsen kehityksen tu-

kemisessa ovat esim. kuvien käyttö kielen tukena ja pienryhmätyöskentely. 

 

Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja 

on läheisin yhteistyökumppanimme. Olemme yhteistyössä myös muiden lasta 

tukevien tahojen kanssa, kuten esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti jne. 

 

Tarvittaessa teemme esiopetusikäisillä esiopetussuunnitelman (leops) yhtey-

teen tuki- ja kuntoutussuunnitelman. Lapsen esiopetussuunnitelmaan voimme 

palata aina tarpeen vaatiessa ja arvioida sekä täsmentää syksyllä asetettuja 

tavoitteita yhdessä vanhempien ja mahdollisten kuntouttavien tahojen kanssa. 

Alkuvuodesta arvioimme tarvetta kouluvalmiustesteihin, jotka järjestetään kou-

lupsykologin kautta. Testien jälkeen arvioimme koulun aloittamisajankohtaa ja 

mahdollisia tukitoimia. 

 

Syksyllä pidämme päiväkodissa oppilashuoltopalaverin, johon osallistuvat esi-

opetuksesta vastaavat opettajat, päiväkodin johtaja sekä alueen kiertävä eri-

tyislastentarhanopettaja. Palaverissa käymme läpi toimintavuoden esiopetus-

ikäiset sekä heidän mahdollisen tuen tarpeensa. Myös alueellinen esiopetuk-

sen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, mutta ainakin kaksi ker-

taa toimintakaudessa. Oppilashuoltoryhmä arvioi, muokkaa ja luo esiopetuk-

sen oppilashuollollisia käytäntöjä. 
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 TOIMINTAMME ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
 

Varhaiskasvatukseen liittyvää työtä ja toimintaa arvioimme Sinivuoressa työn-

tekijöinä, työtiimeinä ja koko talon tasolla. Arvioinnista saadun tiedon ja pa-

lautteen avulla pyrimme vahvistamaan jo hyviksi havaittuja periaatteitamme, 

asettamaan uusia tavoitteita ja kehittämään toimintaamme. 

 

                       MITÄ                                                        MISSÄ 
                                                                                               Lapsen esiopetussuunnitelma                  
 

      Työntekijänä arvioin omaa työtäni                 Ryhmien viikkopalaverit 

                  ja siinä suoriutumista                                    Itsearviointi 

                                                                                          Kehittämisillat (n. neljä/vuosi) 

- toimintaani lasten kanssa                             Yhteisten tapahtumien 

- yhteistyötä vanhempien kanssa                    suunnitteluryhmät 

- toimintaani työyhteisön jäsenenä                  Suora palaute vanhemmilta 

- vuosittain asettamiani henkilökohtaisia         Dokumentointi (valokuvaus,   

tavoitteita                                                       lasten kasvunkansiot) 

                                                                           Työnohjaus 

                                                                           Kehittämispäivät (kaksi  

     Työtiimissä kehitämme ja                              vuodessa) 

                         arvioimme toimintaamme                              Suomi toisena kielenä (S2)- 

                                                                             ryhmä (mukana jokaisesta  

- onko toimintamme ja työympäristömme        yksi aikuinen) 

vastannut lasten kehitystarpeita                    Talon palaverit 

- miten toiminta ja yhteistyö ovat sujuneet       Asiakastyytyväisyyskyselyt 

                                                                            Lapsilta saatu palaute 

                                                                            Henkilökunnan työhyvinvointi- 

                                                                            kysely 

                         Työyhteisömme arvioi                                    Kehityskeskustelut johtajan  

                                                                            kanssa 

- yhteisiä kasvatuskäytäntöjä                           Hoito- ja kasvatuskeskustelut  

- yhteisiä tapoja, sääntöjä, tilojen käyttöä 

- yhteistyön sujuvuutta 

- yhteisiä tapahtumia 
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