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Toimintakulttuuri

• Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä ilmaista mielipiteensä. Yhdenvertaiset oppimisen 

mahdollisuudet luodaan päivittäisessä toiminnassa.

• Päiväkotimme ilmapiiri on suvaitsevainen ja kulttuurien moninaisuuden huomioiva.

• Meillä on lämmin ja kannustava suhtautuminen lapsiin. 

• Meille on tärkeää, että lapsi tulee päiväkotiin mielellään ja kokee sen turvalliseksi paikaksi. 

• Arvostamme ja opetamme hyviä käytöstapoja.
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Leikki

• Leikki on lapsen luontainen tapa toimia ja tärkeä hyvinvoinnin lähde. 

• Leikissä lapsi oppii, tutkii, hankkii tietoa, käsittele tunteita ja kehittää kaverisuhteita.

• Leikki mahdollistaa lasten keskinäisen vuorovaikutuksen toteutumisen.

• Arvostamme leikkiä, annamme sille aikaa ja järjestämme selkeät omat tilat eri leikeille.

• Lapset saavat toimia apulaisina ja hoitaa pieniä tehtäviä, jolloin he oppivat uusia asioita leikin 

varjolla. 

• Ryhmissä on käytössä leikkitaulut, jotka helpottavat leikin valintaa, muodostavat leikkiryhmän ja 

vahvistavat sitoutumista leikkiin.

• Aikuinen on kuntouttavassa toiminnassa tukemassa lasta leikin etenemisessä.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kasvatamme yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon yksilöiden ja sukupuolten välillä kaikessa 

toiminnassa. Rohkaisemme lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen, kulttuuriin ja uskontoon 

liittyviä rooleja ja ennakko-odotuksia.

• Arvostamme lasten ja huoltajien näkemyksiä.

• Tuemme lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä myönteisellä ja kannustavalla 

vuorovaikutuksella.

• Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa.

5

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Näemme päiväkodissamme vallitsevan kulttuurien moninaisuuden voimavarana ja rikkautena.

• Kasvattajillamme on tietoa toisista kulttuureista, taitoa ymmärtää asioita monesta näkökulmasta ja 

asettua toisen ihmisen asemaan.

• Olemme aina valmiita keskustelemaan erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista.

• Henkilöstömme ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä, oppimisessa ja 

vuorovaikutuksessa.

• Rakennamme päiväkodissamme sellaisen vuorovaikutusilmapiirin, missä jokainen lapsi voi 

turvallisesti ilmaista omat mielipiteensä ja kokee oman kulttuurinsa arvostetuksi. 



Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

• Opastamme lapsia terveellisiin 

ruokailutottumuksiin sekä painotamme ulkoilun, 

liikkumisen ja levon merkitystä.

• Toimimme esimerkkinä kestäviin 

kulutustottumuksiin hyödyntämällä 

toiminnassamme esimerkiksi kirjastoa ja 

kirpputoreja.

• Päiväkodissa kokeillaan vuoden 2018 ajan 

kierrätyshyllyn käyttöä, johon vanhemmat 

voivat tuoda tarpeettomia lasten vaatteita, 

kenkiä, luistimia ja leluja. 
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Oppimisen alueet

• Kielten rikas maailma: Päiväkodissamme on sekä monikielisiä perheitä että henkilökuntaa. 

Toiminnassamme painottuu suomi toisena kielenä -opetus, jonka menetelminä ovat mm. kuvatuki, 

toiminnan sanoittaminen, lorut ja riimit, sadut, kirjat ja itsekeksityt tarinat. Myös tukiviittomat ovat 

monen lapsen päiväkodissa käyttämä yhteinen kieli. 

• Ilmaisun monet muodot: Kerran viikossa on talon yhteinen lauluhetki, jolloin laulamme, 

kuuntelemme musiikkia, soitamme ja tanssimme. Käytämme käsinukkeja, sorminukkeja sekä 

pöytäteatteri ja käymme myös katsomassa lastennäytelmiä. Kädentaitoja kehitetään piirtämällä, 

maalaamalla, muovailemalla ja askartelemalla.
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• Minä ja meidän yhteisömme: Lapset saavat kertoa perheistään, tavoistaan ja kulttuuritaustastaan, 

jolloin erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen lisääntyvät. Aikuiset ovat apuna 

ystävyyssuhteiden kehittymisessä ja ryhmän jäseneksi pääsemisessä. Erilaiset mediat ovat 

nykypäivän tapa toimia yhteisössämme ja ohjaamme lapsia käyttämään mediaa vastuullisesti. 

Otamme toimintaamme aineksia lasten leikeissä näkyvistä mediassa esillä olevista teemoista.
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• Tutkin ja toimin ympäristössäni: Tutustumme 

Vuosaareen ja Helsinkiin sekä kaupungin tarjoamiin 

toimintamahdollisuuksiin. Lähiluonnossa 

liikkuessamme ohjaamme lapsia havainnoimaan, 

arvostamaan ja suojelemaan ympäristöä. Innostamme 

lapsia kiinnittämään huomiota päivittäisten tilanteiden 

tarjoamiin mahdollisuuksiin havainnoida, luokitella, 

vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä. 

• Kasvan, liikun ja kehityn: Tarjoamme päiväkodissa 

lapsille ohjattua sisä- ja ulkoliikuntaa. Retkeillessä 

opetamme turvallista liikkumista ja liikennesääntöjä. 

Kiinnitämme lasten huomion terveellisiin 

ruokailutottumuksiin, eettisiin ja kestäviin valintoihin 

sekä ruokahävikin vähentämiseen. 
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Oppimisympäristö

• Luomme päiväkotiimme yhdessä 

oppimisympäristön, jossa 

vahvistamme kulttuurien välisiä 

yhteneväisyyksiä ja positiivista 

ilmapiiriä.

• Tarjoamme vaihtoehtoja monipuolisiin 

leikkeihin ja peleihin sekä 

rauhalliseen oleiluun ja lepoon. 

Tavarat ovat lasten saatavilla.

• Oppimisympäristönä toimii sisätilojen 

lisäksi piha-alue sekä lähimetsät, 

leikkipuistot, merenranta ja Vuotalo. 

Hyödynnämme myös Helsingin 

museoita, kirjastoja ja teattereita.
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen

• Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkiin. Näin 

saamme tietoa lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta, 

heidän kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän 

varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin. 

• Dokumentoimme lasten toimintaa mm. havainnoiden, 

valokuvaten ja lasten piirustuksin.

• Jokaisen ryhmän henkilökunta suunnittelee ja arvioi 

toimintaa oman ryhmän viikkopalavereissa, talon 

yhteisissä viikkopalavereissa sekä koulutus- ja 

kehittämispäivinä joka kevät ja syksy.

• Vanhempien kanssa yhdessä tehtävä lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma on osa pedagogisen 

dokumentoinnin prosessia.
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Yhteistyö ja viestintä

• Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan päiväkodin eri tilaisuuksiin sekä oman lapsen vasu tai 

leops -keskusteluun. Suurin osa päiväkotimme lasten vanhemmista tarvitsee tulkin keskusteluissa. 

• Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ilmaisemalla toiveensa henkilökunnalle, 

laittamalla viestiä sähköpostiin tai Timanttien ryhmän ovessa olevaan postilaatikkoon. 

• Rajallisen kielitaidon vuoksi vanhempien osallistuminen päiväkodin toiminnan kehittämiseen sekä 

vanhempainiltoihin on ollut vähäistä. Joudumme pohtimaan uusia keinoja saadaksemme 

monikulttuuriset perheet ymmärtämään päiväkodin ja kodin yhteistyön merkityksen. 
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Kutsumme lapset ja perheet tutustumaan päiväkotiin kesäkuussa. Silloin sovimme jokaisen perheen 

kanssa aloitukseen liittyvistä käytännöistä. 

• Vanhempien on hyvä osallistua hoidon aloitukseen yhdessä lapsen kanssa tutustumalla päiväkodin 

toimintaan ensimmäisen viikon aikana.

• Aloituskeskustelu käydään sovitusti.

• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään pidämme siirtopalaverin. Lapset käyvät myös tutustumassa uuteen 

ryhmään. 

• Lapsen vasu-prosessi alkaa ryhmän sekä yksittäisen lapsen toiminnalla ja havainnoinnilla. Havainnot, 

lasten haastattelut ja keskustelut kirjataan ylös. Sovimme keskusteluajan vanhempien kanssa. 

Keskustelussa yhdistyy lapsen, huoltajan ja henkilökunnan näkemys lapsesta. Suunnitelmaan kirjataan 

lapsen kiinnostuksen kohteet, lapsen kehitystä ja oppimista tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet niiden 

saavuttamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan yhdessä lapsen, huoltajien ja henkilökunnan 

kanssa ainakin kaksi kertaa vuodessa.
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