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Toimintakulttuuri

Päiväkoti Kanteleen arvot ovat ”Turvallisuus, yhteisöllisyys ja ilo”. Toimintakulttuurimme pohjautuu näihin arvoihin. Aikuisten 
yhteiset toimintatavat, pelisäännöt, kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen luovat turvallisuutta lapsille.

KIINNITÄMME PIHATURVALLISUUTEEN YHTEISTYÖSSÄ VANHEMPIEN KANSSA  ERITYISTÄ HUOMIOTA KEVÄÄLLÄ 
2018. 
Pidämme huolta, että lapsen on mukava tulla päiväkotiin ja olla päiväkodissa, iloitsemme pienistä asioista, aikuisten 
työhyvinvointi heijastuu lapsiin. Me aikuiset panostamme yhdessä tekemiseen ja hyvän huomaamiseen toisissamme. 
Toimintamme lähtökohtia ovat lasten vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen. 

Olemme työyhteisönä luoneet yhteisiä toimintakäytäntöjä ja käyneet läpi tarkemmin ruokailuun, lepoon ja lasten 
ohjaamiseen liittyviä asioita. Olemme avoimia uusille ehdotuksille ja toimintavoille.

.
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Toimintakulttuuri

Yhdessä tekemisen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Vierailemme toistemme ryhmissä, lapset voivat 
sovitusti käydä leikkimässä eri ryhmissä – ”leikkitreffit”. Järjestämme yhteisiä tapahtumia 2-3 kertaa vuodessa, kuten koko 
talon yhteinen disco vappujuhlissa,  pihajuhlat keväällä, itsenäisyyspäivänjuhlat tai yhden ryhmän vierailu toisessa ryhmässä.

Päiväkoti Kanteleen iso yhteinen piha luo puitteet ryhmien väliselle yhteistyölle. Ulkona kaikki aikuiset huolehtivat kaikista 
lapsista tarvittaessa ja ovat vuorovaikutuksessa kaikkien talon lasten kanssa. 

Meille hyvä vuorovaikutus lasten kanssa on tärkeä asia Kanteleessa. Lasta tervehditään ja hänet huomioidaan aamulla 
hänen tullessaan päiväkotiin. Lapsi otetaan syliin ja häntä pidetään lähellä, jos hän sitä kaipaa. Kulkusten (alle 3-vuotiaat) 
ryhmässä pienet tulevat päiväkotiin monesti sylin kautta. Syli merkitsee pienille lohdutuksen lisäksi huomiota, hyväksyntää ja 
yhteistä aikaa. 

Kanteleessa on ollut Kaisa Vuorisen ” Huomaa hyvä-koulutus” keväällä 2017. Tuemme lapsia ilmaisemaan tunteita ja 
mielipiteitä rakentavasti. Riitatilanteissa ohjataan lasta hakemaan aikuista apuun ja harjoitellaan yhdessä riidan ratkaisua 
neuvottelemalla. Käytössämme on myös kuvakortit tunteista. Keskustellaan lapsen tasolla ja aikuinen ohjaa lasta kertomalla 
kuinka toimia. Tärkeätä on myös kiinnittää huomiota miten aikuinen puhuu lapselle.
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Toimintakulttuuri

Kannel on monikulttuurinen ja monikielinen päiväkoti. Kotikielinä lapsilla on yli 20 eri kieltä. Päiväkodissa toimintakielenä on
suomi. Aikuiset kiinnittävät huomiota omaan kielen käyttöönsä. Asioiden nimeäminen, toiminnan sanoittaminen ja kuvien 
käyttö on osa arkea. 

Kulttuurien moninaisuus on osa jokapäiväistä elämäämme. Lasten kanssa keskustellaan erilaisista tavoista ja kulttuureista. 
Keskustelu erilaisista ruokavalioista voi nousta lasten ollessa ruokapöydässä. Otamme huomioon vanhempien toiveita lapsi 
voi olla huivi päässä sisällä tai nukkua vaatteet päällä.
Ryhmissä on opeteltu eri kielisiä tervehdyksiä ja pieniä lauluja. Somalinkielinen lastenhoitaja voi lukea somalilapsille satuja 
heidän omalla äidinkielellään. Lapset puhuvat useimmiten leikkiessään saman kielisten lasten kanssa omaa äidinkieltään. 

Toiminnallisissa vanhempainilloissa on leivottu ryhmän lasten vanhempien kotimaista olevia suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Yhteistyössä vanhempainryhmän kanssa on pidetty ulkojuhlia päiväkodin pihalla. Tällainen tapahtuma oli Ystävyydenjuhla. 
Juhlissa osalla lapsista on ollut vanhempiensa kotimaiden kansallispukuja päällä sekä tyttöjen kampauksissa,  koristeissa oli
näiden maiden lipun värit.
PANOSTAMME TÄNÄ TOIMINTAKAUTENA SEURAAVIIN ASIOIHIN:

Tutustumme kevään aikana ryhmässä olevien lasten kulttuuriin kuuluviin juhlapäiviin. Kevät huipentuu yhteisiin 
monikulttuurisiin juhliin vanhempainryhmän kanssa. 
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Laaja-alainen osaaminen

Kanteleessa lasten osallisuus tarkoittaa: Lapset tulevat kuulluksi, voivat vaikuttaa heitä koskevien asioiden 
suunnitteluun, toteuttamiseen ikäänsä ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla. Mitä pienempi lapsi on , sitä enemmän 
lapsen osallisuus on aikuisen herkkyyden varassa.

Kanteleen aikuiset tukevat lapsia omien mielipiteiden ilmaisemisessa, leikkien valinnassa ja ystävyyssuhteiden 
luomisessa. Monissa arjen tilanteissa kysytään lapsilta heidän mielipiteitään ja toiveitaan sekä keskustellaan heidän 
kanssaan. Lapset voivat tuoda omia ideoitaan ja mielenkiinnon kohteitaan askarteluihin ja niistä voi nousta myös koko 
ryhmän yhteinen teema. Aikuiset laajentavat ja syventävät lasten kiinnostuksen kohteita tuomalla esiin uusia ideoita, 
näkökulmia sekä nostamalla esiin lasten tarpeista nousevia teemoja.
Syksyn alussa ryhmissä on painotettu ryhmäytymistä, opettelemalla yhteisleikkejä ja nimiä. Yhdessä on pohdittu 
millainen on kiva kaveri ja kelju kaveri. 

Esikouluryhmässä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja tunteiden hallintaa ” Mun ja sun juttu-oppaan” ja 
Piki-kuvakirjan avulla. Piki on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, 
tunteista ja ystävyydestä. Kirjaa luetaan ja käsitellään viikoittain keskustelemalla, yhteisleikkejä 
leikkimällä, kädentaitoja harjoittelemalla sekä nukketeatterin keinoin.

5



Oppimisympäristö

Käytössämme ovat ryhmien omat tilat, käytävät, eteiset, laiva, pomppis (pommisuoja), suuri monipuoliset leikit 
mahdollistava piha ja lähiympäristö ( leikkipuistot, liikuntapuistot, Kanneltalo, kirjasto sekä luonnonmukaiset 
alueet). Aikuiset seuraavat lapsille suunnattua tarjontaa. Ikä-ja taitotason mukaan tehdään retkiä lähelle ja 
kauemmas.

Olemme runsaan vuoden kehittäneet erityisesti oppimisympäristöä liikkumisen näkökulmasta. Meillä 
Kanteleessa lapset saavat ajaa päiväkodin käytävillä  sisäpyörillä, mahalaudoilla, pelata sählyä, jalkapalloa, 
keilata. Välineet lapset voivat itse hakea liikuntavarastosta. Kahdessa ryhmässä ovat renkaat ja köydet. Kaikki 
tilat ovat mahdollisuuksien mukaan kaikkien käytössä.

Oppimisympäristö on lasten muokattavissa. Kaikki lelut sekä välineet ovat jatkuvasti saatavilla. Aikuisten salliva 
asenne tilojen ja tavaroiden käytössä mahdollistaa monipuolisen ja runsaan leikin. Aikuiset pitävät huolta, että 
oppimisympäristö pysyy siistinä ja selkeänä ja leikit houkuttelevina.
Lasten aloitteisiin tartutaan ja niitä jalostetaan. Eteisen penkeistä voi rakentaa kaupan, jumpparadan tai junan.
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Leikki ja monipuoliset työtavat 

Kanteleessa ymmärretään leikki tärkeimpänä ja lapsille ominaisempana tapana oppia. Talon kaikki tilat ja aikuisten 
sijoittuminen on mietitty siten, että lasten monipuolinen ja pitkäkestoinen leikki mahdollistuu päivittäin. Aikuiset ovat mukana
leikissä varmistavat, että leikkiympäristö on rauhallinen ja tarkoituksenmukainen.

Aikuisen rooli leikin tukemisessa on Kanteleessa erityisen tärkeä, koska monet lapsista tarvitsevat tukea suomenkielen 
kehittymisessä.  Leikissä mukana olemalla aikuinen auttaa kaverisuhteiden luomisessa, kielen opettelussa ja leikin eteenpäin 
viemisessä sekä monipuolistamisessa. Erityisesti  pienten lasten ryhmässä Kulkusissa aikuinen motivoi, auttaa leikin 
rakentamisessa ja on mallinna lapsille.

Kaikki aikuiset sitoutuvat yhteiseen sopimukseen: ”Lapset saavat näkyä ja kuulua Kanteleessa”! 
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Dokumentoimme:
• Videoimalla
• kuvaamalla, Kulkusissa (alle 3v) valokuvataan ja näytetään digi-kehyksessä. Näin myös vanhemmat näkevät mitä 

päiväkodin arjessa tapahtuu.  Kuvia on tulostettu seinälle. Lapset ovat myös itse kuvanneet ympäristöään.
• haastattelemalla lapsia. Haastattelut kirjataan ylös. Esiopetuksessa on syksyisin kysely mitä haluaisit oppia ja tehdä 

eskarissa? Ryhmissä on viikon henkilöitä esittelyineen
• havainnoimalla ja havainnot kirjataan ylös
• lasten töitä asetellaan näkyville ja kansioihin
• Kulkusten ryhmässä on säilytetty koko vuoden viikkokirjeet vanhemmille
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Miten Kanteleessa arvioidaan toimintaa:

Kirjallinen ja kuvallinen dokumentointi kertovat lapsesta ja hänen toiminnastaan. Dokumentit kertovat lasten 
kiinnostuksen kohteista ja edistymisestä. Näitä käytetään yhdessä vasu- ja leops- keskustelujen ohella pohjana 
toiminnan suunnittelussa. Lapset arvioivat myös toteutunutta toimintaa.

Kanteleessa pidetään  kerran viikossa Vastuutiimi, jossa on edustus joka tiimistä. Vastuutiimissä on arkiasioiden, 
ajankohtaisten teemojen lisäksi myös pedagoginen osuus. Kaikilla ryhmillä on kerran viikossa oma tiimipalaveri, 
opettajien pedagogisia kokouksia pidetään kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi esimies pitää ryhmä- ja 
yksilökehityskeskusteluja kerran toimikaudessa. Työntekijän itsearviointi toteutuu keskusteluissa sekä oman 
ammatillisen osaamisen kehittymisen suunnittelu.

Tiimeissä arvioidaan viikoittain  säännöllisesti omaa pedagogista toimintaa.. Viikkokirjeet/ kuukausikirjeet kokoavat 
toteutunutta toimintaa, jonka pohjalta voidaan arvioida toteutuneen toiminnan sisältöä. 
Vanhemmat voivat vaikuttaa vanhempainryhmässä, vanhempainilloissa, vasu- ja leops keskusteluissa, tuonti- ja 
hakutilanteissa.

Yksikkömme on mukana Helsingin yliopiston Kehittävä palaute-hankkeessa.
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Yhteistyö ja viestintä

Päiväkoti Kanteleessa tärkeitä yhteistyömuotoja ovat joka päiväiset keskustelut tulo-ja lähtötilanteissa vanhempien kanssa. 
Vanhempien ja päiväkodin aikuisten kohtaaminen viestii myös lapselle, että aikuiset tekevät yhteistyötä ja lapsen asiat ovat 
tärkeitä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa että vanhempainilloissa vanhemmilla on mahdollisuus tuoda 
omia näkemyksiään esiin. Vanhempainillat ovat vuorovaikutteisia.  Päiväkodissa toimii myös joka toinen kuukausi 
kokoontuva vanhempainryhmä. Yhteistyössä vanhempainryhmän kanssa järjestämme päiväkodin yhteisiä tapahtumia 1-2 
kertaa vuodessa. Vanhemmilla on keskenään myös Facebook-ryhmä.

Viestimme vanhemmille sähköisesti, paperitiedotteilla ja suullisesti.

PANOSTAMME TÄNÄ TOIMINTAKAUTENA SEURAAVAAN ASIAAN: 

Yhtenäiseen viestintäkäytäntöön koko talossa vanhemmille

• Muita yhteistyökumppaneitamme ovat kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä opettaja, lastensuojelu, 
lastenneuvola, terapeuttiset palvelut: muun muassa puheterapeutti, toimintaterapia, eri kulttuurintarjoajat (Kanneltalo), 
koulu.
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Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen

Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa päiväkodinjohtajan puhelinsoitosta vanhemmille kuukautta ennen päivähoitopaikan 
saamista. Puhelussa kerrotaan lyhyesti päiväkodista. Ryhmä ottaa yhteyttä perheeseen ja silloin sovitaan tutustumisjakson 
kulusta (”pehmeä lasku”) ja aika. Vanhemmalle tarjotaan mahdollisuutta tutustumiseen lapsen kanssa 1-2 viikon ajaksi. 
Aloituskeskustelu pidetään ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Tässä keskustelussa saadaan tärkeää tietoa lapsesta 
päiväkotiin. Ryhmässä katsotaan valmiiksi lokeropaikat, istumapaikat, lepopaikan. Sovitaan myös kuka aikuisista ottaa 
vastaan uuden lapsen.
Kulkusissa pienten ryhmässä on tarjottu vanhemmalle mahdollisuutta pitää aloituskeskustelu lapsen kotona. 
Aloitusvaiheessa Kulkusilla aikuiset ovat vanhempien halutessa lähettäneet tekstiviestin, kuvan, soittaneet kertoakseen 
miten lapsen aamupäivä on mennyt. Näin vanhempien ei tarvitse murehtia töissä kuinka päiväkodissa sujuu. 

Noin kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta ryhmän lastentarhanopettaja pitää lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun vanhempien kanssa. Keväisin pidetään arviointikeskustelu varhaiskasvatuksen 
onnistumisesta. Esikouluikäisten kanssa kanssa käydään Leops-keskustelut.

Lapsen siirtyessä Kanteleen päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen keskustellaan aina ensin vanhemman kanssa asiasta. 
Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään pidetään keskustelu kasvattajien kanssa. Vanhemmalla on mahdollisuus olla mukana 
keskustelussa sekä käydä tutustumassa uuteen ryhmään. Lapsi käy tutustumassa muutaman kerran uuteen ryhmäänsä 
päiväkotipäivän aikana (lyhyitä hetkiä leikkimässä, syömässä). Uuden ryhmän aikuinen käy hakemassa lapsen tutustumaan 
uuteen ryhmäänsä. Tulevat eskarit käyvät loppu keväästä tutustumassa uuteen ryhmäänsä.
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Helsingin yhteiset tavoitteet 
vuodelle 2017

Toteutimme ”Suomi 100 suuri lukuseikkaillun” marraskuussa ryhmäkohtaisesti. Kutsuimme vanhempia lukemaan 
omalla äidinkielellään satuja oman lapsensa ryhmään. Joitakin vanhempia ja isovanhempi tuli mukaan 
tapahtumaan. Kannelmäen kirjaston työntekijä on vieraillut Kanteleessa lukemassa satuja. Kirjasto on meille 
tärkeä yhteistyö kumppani. 

Toimintasuunnitelmaa on avattu vanhemmille vanhempainryhmässä ja vanhempainilloissa. Vanhempainryhmä 
halusi nostaa toimintasuunnitelman näkyväksi osaksi kulttuurien moninaisuuden. Se nähdään Kanteleen 
rikkautena. Otimme kyseisen asian myös kehittämiskohteeksemme.
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