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Toimintakulttuuri

• Päiväkodeissamme lapsella on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kasvattaja asettaa rajat ja kantaa 

aikuisen vastuun. Hän asettuu lapsen tasolle ja kuuntelee, mitä lapsi haluaa kertoa. Yhdessä ihmetellään ja 

tutustutaan asioihin, joista lapsi on kiinnostunut.

• Kaikki kasvattajat ovat osallisina välittävässä ja positiivisessa työyhteisössämme. Jokainen sitoutuu yhdessä 

sovittuihin toimintaperiaatteisiin ja tietää, missä heitä kulloinkin tarvitaan. Lapsi voi turvallisesti lähestyä ketä 

tahansa päiväkodin kasvattajista. Jokainen kasvattaja lähestyy lasta arvostaen ja kunnioittaen.  

• Kaikissa päivän tilanteissa tuetaan lapsen kielen kehitystä. Kasvattajat puhuvat lapsille tarkoin ja selkein 

ilmauksin, ja käyttävät tarvittaessa kuvia tai muita kommunikointimenetelmiä. Päivän päättyessä kerrotaan 

vanhemmille kuulumiset, ja ”heilutellaan hyvästiksi lapselle”.
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• Lapsi on toimintakulttuurin ydin ja hänen koko 

päivänsä on tärkeä. Lapsen päivä suunnitellaan 

ehyeksi kokonaisuudeksi, jossa toteutuvat 

lapsiryhmän tavoitteet. Päivän kaikki hetket mietitään 

mielekkäiksi ja toimiviksi, esim. päivälevon jälkeinen 

aika. 

• Aamulla lapsi ja vanhempi otetaan iloiten vastaan ja 

toivotetaan nimellä tervetulleeksi. Ruokailu on lasten 

ja kasvattajien yhteinen rauhallinen hetki, jossa 

vaihdetaan päivän kuulumisia. Ruoan annostelussa 

kuunnellaan lapsen toiveita tai lapsi ottaa itse 

ruokaa. Lasta houkutellaan syömään tai 

maistamaan. Lepohetkellä huomioidaan lapsi 

yksilöllisesti, esim. paijauksella tai peittelyllä lapsen 

näin halutessa. Lapsi osallistuu oman sänkynsä 

laittamiseen lepohetkeä varten. Siirtymätilanteissa ja 

ulkoillessa opetellaan yhdessä ryhmän teeman 

mukaisia taitoja.  
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Kunnioitetaan sitä, että leikki on lasten omaa aluetta. Lapset pääsevät itse miettimään leikin sisältöä ja 

leikkikavereita. 

• Kasvattajan tehtävä on tukea leikkiä ja kaverisuhteita. Arjen leikkitilanteissa kasvattaja suunnittelee erilaisia 

leikkiryhmiä, jotka tukevat kaikkien lasten leikkiin pääsemistä. Kasvattaja vaihtelee leikkikavereiden ja 

leikkipaikkojen sopimisen tapaa. 

• Leikkien harjoitellaan tunteiden ilmaisua, empatiaa, miten ollaan hyvä kaveri, vahvistetaan itsetuntoa sekä 

tutustutaan opeteltaviin asioihin. Kasvattaja on osana leikkiä, näyttäen omalla toiminnallaan kielellistä mallia 

ja tukien lasten välistä vuorovaikutusta. Kunnioitetaan aikuisen tärkeää tehtävää leikissä ja annetaan 

leikkirauha. Tätä kaikkea myös vanhemmat toivovat. 

• Päivä rakennetaan väljäksi, että leikille annetaan aikaa ja lapselle annetaan mahdollisuus palata samaan 

leikkiin myöhemminkin. Päivärytmi mahdollistaa koko aamupäivän kestävät leikit. Päiväkodissa on paikkoja 

useita päiviä kestäville leikeille, joihin leikit voi jättää. Tätä myös lapset toivovat.

• Lasta tuetaan monipuolisiin leikkeihin myös ulkona. Kasvattajan rooli on tärkeä ulkoilussa ja huolehdimme, 

että aikuisia on siellä riittävästi. Ulkoilu on porrastettu, jotta jokaisella olisi tilaa toimia ja leikkirauha. 

Viikoittain järjestetään myös leluttomia ulkoiluja. 
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• Pidämme pedagogiikassamme tärkeänä vastuukasvatusta. Niin sisällä kuin ulkonakin siivoaminen on tärkeä 

osa leikin lopettamista, johon kaikki leikkijät  ja kasvattajat osallistuvat. Päiväkodin tavarat ovat yhteistä 

omaisuutta, ja niistä tulee kaikkien pitää hyvää huolta. Kasvattaja ohjaa lasta laittamaan lelut oikeille 

paikoille. Leikkiajan päättymistä ennakoidaan kertomalla lapselle, että hänellä on vielä vähän aikaa leikkiä 

ennen kuin aloitetaan siivous.
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Lapsen osallisuus ja osallistuminen

• Ryhmissä otetaan käyttöön puheenvuoron osoittava eläin, jotta jokaisen lapsen ajatukset 

pääsevät esille.

• Tutustumme lasten kanssa omaan perheeseen ja perheen tapoihin. Tätä kautta lapselle rakentuu 

kokemus siitä kuka hän on ja että hänestä ollaan kiinnostuneita. Ryhmät käyvät kotiovikävelyillä.

• Toimimme pienryhmissä, että jokainen lapsi saa enemmän kasvattajan huomiota. 

• Päivän siirtymiin otetaan mahdollisimman vähän lapsia kerralla, että lapsen tarpeet voidaan 

huomioida yksilöllisesti.  
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Laaja-alainen osaaminen

• Joka aamu käymme läpi päiväjärjestyksen kuvien avulla. Tämä auttaa lasta jäsentämään päivän 

rakennetta. Leikkivaihtoehdot esitetään lapsille kuvin.

• Kannustamme lasta aina yrittämään ja iloitsemme yhdessä onnistumisista.

• Tuemme kulttuurisen identiteetin muodostumista hyvien tapojen, juhlien ja perinteiden kautta.

• Oppimisympäristömme on rakennettu niin, että se tukee lapsen luontaista liikkumisen halua. 

Tiloissamme on mahdollista kiivetä, roikkua, ryömiä, hyppiä, juosta sekä pelata turvallisesti.

• Jokainen lapsi pääsee mukaan tekemään mediatuotosta. 

• Lapset pääsevät mukaan dokumentoimaan omaa arkeaan ja heille merkityksellisistä 

kokemuksista keskustellaan yhdessä. 
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Oppimisympäristö

• Kaikki päiväkodin tilat ja lelut ovat kaikkien lasten käytettävissä ja 

hyödynnettävissä. Ympäristö on muuttuva ja muokattavissa lasten 

tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Leluja ja 

leikkipaikkojen teemoja vaihdellaan lasten kanssa yhdessä 

sopien. Kuvien ansiosta lapsi tietää, mistä löytyy mitäkin ja mitä 

mahdollisuuksia on valittavana. Joka päiväkodissa on tila, johon 

lapset saavat rakentaa mieluisan leikin omin ehdoin. Leikki saa 

jatkua tilassa ja muokkaantua lasten toimesta. 

• Jokaisella ryhmällä on mahdollisuus käyttää kaikkia päiväkodin 

tiloja, ei ainoastaan omaa ryhmätilaa. Yhteisistä tiloista on tehty 

aikataulu, josta näkee milloin se on minkäkin ryhmän käytössä.

• Ulkoilemme säällä kuin säällä, pääsääntöisesti kaksi kertaa 

päivässä. Tämä on myös lasten ja vanhempien toive. 
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• Koko kaupunki on oppimisympäristömme. Jokainen ryhmä retkeilee viikoittain, pienemmät joka toinen viikko. Sekä 

lapset että vanhemmat pitävät reikiä tärkeinä. Heiltä kerätään ideoita retkikohteista. 



• Meillä on hyvät kulkuyhteydet, käytämme junaa ja busseja sekä liikumme jalan. Retkikohteita ovat mm. 

Malmitalo, Kulttuurikeskus Caisa, Fallkullan kotieläintila, Viikin lintutorni, Musiikkitalo.

• Retkillä tutustutaan lähialueen mahdollisuuksiin: kirjasto, Mäkitorpan leikkipuisto, lähimetsä, urheilupuisto, 

kirkko sekä tehdään kotipihakävelyjä. 

• Retket tarjoavat lapsille uudenlaisia elämyksiä  ja ne suunnitellaan tukemaan lapsiryhmän tavoitteita. 

• Retkillä: 

 havainnoidaan ympäristöä, vuodenaikojen vaihtumista ja luonnonilmiöitä

 harjoitellaan turvallista yhdessä kulkemista liikenteessä 

 opetellaan kunnioittamaan luontoa 

 ja opastetaan huolehtimaan itsestä ja ystävästä 

• Lapsen luontaista liikkumista tuetaan käyttämällä mahdollisimman vähän kieltosanoja ja annetaan lapsen 

kokeilla.

• Kasvattajat leikkivät ulkona lasten kanssa perinneleikkejä ja tukevat siten perinteiden jatkumista. 

• ”Suuri Lukuseikkailu” näkyy suomalaisten satujen ja tarinoiden lukemisena ryhmissä sekä näytelmien 

tekemisenä niistä. Esiintyminen ja siihen kannustaminen on myös lasten ja vanhempien toive. Jokaisessa 

päiväkodissamme järjestetään lapsille ja perheille Suomi 100 teemainen tapahtuma vuonna 2017.
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen

• Varhaiskasvattajat päiväkodissa havainnoivat lapsen toimintaa ryhmässä ja vanhemmat kotona. Osallistumalla lasten 

leikkeihin kasvattajat saavat tietoa lapsen tarpeista ja mielenkiinnon kohteista. 

• Lastentarhanopettaja käy lasten vanhempien kanssa vasu-keskustelut, joissa vanhemmat tuovat esille lapsensa 

kiinnostuksen kohteita ja omaa näkemystään lapsen vahvuuksista. Nämä toimivat ryhmän toiminnan suunnittelun 

lähtökohtana. 

• Lapsiryhmän toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä koko tiimin kanssa viikoittaisissa palavereissa. Yhdessä 

mietitään lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteiden toteutumista toiminnassa ja vuorovaikutuksen toteutumista 

ryhmässä. Tiimissä sovitaan yhteisistä toimintatavoista, kehittämiskohteista sekä arvioidaan omaa toimintaa. Suunnitelmat 

tehdään väljiksi, että arjessa on tilaa tarttua lasten ehdotuksiin ja toiveisiin.

• Päiväkodin talonkokouksissa sekä lastentarhanopettajien palavereissa arvioidaan yhdessä toiminnan pedagogisuutta ja 

mahdollisia muutostarpeita. Lapsiryhmän arjen sujumista arvioidaan jatkuvasti, jotta arki olisi lapselle mielekäs ja tukisi 

pedagogisia tavoitteita ja lapsen osallisuutta. Rohkeasti kokeillaan uusia toimintatapoja, että löydetään toimivimmat 

ratkaisut. Muokkaamisen kohteena ovat arjen struktuurit, oppimisympäristö ja kasvattajien toimintatavat lasten kanssa. 

Talonkokouksissa arvioidaan ja kehitetään myös tiedon välittämiseen ja yhteistoimintaan liittyviä asioita.  
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• Dokumentointivälineitämme ovat: varhaiskasvatussuunnitelmat, kasvunkansiot, valokuvaus ja videointi, lasten 

taideteokset, lasten kokoukset ja haastattelut, ryhmien viikkoviestit sekä vanhemmille tehtävät kyselyt.

• Lasten leikkejä, retkiä ja arjen toimintoja päiväkodissa kuvataan

ja esitellään eteisten digikehyksissä. Näin vanhemmatkin saavat 

tutustua lasten päiväkotipäiviin. Myös lasten kanssa pystytään palaamaan 

mukaviin tapahtumiin kuvien kautta. Samalla kasvattajat pystyvät arvioimaan

lasten  osallisuutta ja tarjottujen kokemusten mielekkyyttä. 

• Lapset saavat osallistua itse kuvaamiseen, jotta lapsen oma näkemys 

pääsee esiin. 

• Lapsen näkökulman selvittämiseen käytetään lisäksi lasten haastatteluja, havainnointia sekä keskusteluja 

vanhempien kanssa heidän havainnoistaan. Lapset kertovat haastatteluissa, mistä ovat tykänneet ja mitä 

haluaisivat lisää.

• Kehittämiskohteeksemme olemme valinneet lapsen osallisuuden ja osallistumisen tukemisen. Se näkyy meillä 

leikeissä, siirtymätilanteissa ja jokaisen päivän hetken mielekkyyden pohtimisena lapsen näkökulmasta. 

• Vanhemmat saavat osallistua kaksi kertaa vuodessa toimintamme arviointiin kyselyn muodossa. Heille lähetetään 

myös yhteenveto tuloksista.
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Yhteistyö ja viestintä

• Päiväkodin yhteisössä ovat osallisena koko työyhteisö, lapsi ja lapsen perhe.

• Tärkeä yhteistyön kanava on sähköposti. Vanhempien toiveesta lähetämme vähintään 2 kertaa/kk 

vanhemmille viikkoviestiä sähköpostilla ryhmän tapahtumista ja lapsia kiinnostaneista ajankohtaisista 

aiheista sekä tietoa siitä mitä on harjoiteltu ryhmässä nyt. Sähköposteissa kerrotaan mikä osa toiminnasta 

on lähtenyt lasten ideoista ja kannustetaan vanhempia kertomaan toiveitaan.

• Päivittäiset lapsen tuonti- ja hakutilanteet ovat tärkeitä vanhempien kohtaamisen paikkoja. Tällöin 

vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kertoa lapsen ja perheen kuulumisista sekä annetaan tietoa lapsen 

päivästä. Lasta kannustetaan itse kertomaan päivästään vanhemmille. 

• Vanhemmat ovat osallistuneet toimintasuunnitelman tekoon vanhempainillassa esitettyjen toiveiden sekä 

Survey Monkey-kyselyn kautta.
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• Vanhemmat nostivat arjen dokumentoinnin ja viikoittaiset sähköpostiviestit ryhmän toiminnasta tärkeään 

osaan yhteistyön muodoista.

• Vanhemmat toivoivat, että päiväkodissa olisi mahdollisuus vapaisiin keskusteluihin ja yhdessäoloon 

perheiden kesken. Tästä innostuneina järjestämme ryhmissä kaksi kertaa vuodessa vapaamuotoisen 

kahvitteluhetken. Tarkoituksena on mahdollistaa muihin perheisiin tutustuminen ja verkostoituminen sekä 

mukavan ajan viettäminen yhdessä.

• Vanhemmat saavat halutessaan osallistua retkille ja päiväkodin yhteisten tapahtumien järjestämiseen. 

Pyydämme vanhempia tukemaan päiväkotia eri kulttuureihin tutustumisessa pienten tehtävien avulla.

• Vanhemmilta kerätään ideoita lähialueen retkikohteista ja liikuntapaikoista. 

• Vanhempaintoimikunta järjestää päiväkodilla kahvitarjoilua, pihatapahtumia sekä teatteriesityksiä.

• Yhteistyössä sovitaan myös leikkitreffejä sekä talkootapahtumia, joihin perheet voivat halutessaan osallistua.

• Muita yhteistyökumppaneitamme ovat alueen muut päiväkodit, koulut ja leikkipuistot, Oulunkylän 

terveyskeskus ja perhekeskus sekä kirkko, kirjasto ja lastensuojelu.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Perheet saavat tulla tutustumaan päiväkotiin ennen päivähoitohakemuksen tekemistä neljä kertaa vuodessa järjestettävien 

tutustumispäivien aikaan. Tällöin perheille esitellään päiväkodin tilat ja kerrotaan päiväkodin tavoista ja päivän rakenteesta.

• Kun päiväkotipaikka on varmistunut, tulee lapsi tutustumaan vanhemman kanssa. Vanhempi on lapsen mukana ensimmäisen viikon 

aikana päiväkodissa. Tarkoituksena on lapsen hoivan ja turvan tunteen saavuttaminen ja se, että lapsi näkee, että hänen vanhempansa 

luottaa päiväkodin kasvattajiin. Tutustumisjakson aikana pidetään aloituskeskustelu ryhmän lastenhoitajan kanssa. Siten henkilökunta saa 

tietoa lapsen arjesta ja kodin tutuista tavoista, jotka helpottavat päivähoidon aloitusta. Samalla vanhemmat saavat käydä läpi arjen kulkua 

päiväkodissa ja kysyä heitä mietityttäviä asioita. 

• Kahden kuukauden kuluttua päivähoidon aloittamisesta lapselle tehdään vanhempien kanssa henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma. Ryhmän lastentarhanopettaja käy keskustelun ja kirjaa sen, mutta tiimissä käydään etukäteen yhdessä läpi 

lastenhoitajien havainnot ja huomiot, joita keskustelussa on hyvä ottaa esille.  Lastentarhanopettaja tuo keskustelun jälkeen tiedot 

vanhempien näkemyksistä ja toiveista tiimin jäsenille. Vasukeskustelujen pohjalta rakennetaan yhdessä ryhmälle suunnitelma, jossa 

toteutuvat ryhmän lasten tarpeet. Ryhmän suunnitelma sisältää muun muassa kuvauksen lapsiryhmästä ja päiväjärjestyksestä, 

yhteistyökäytänteistä vanhempien kanssa, tiedon miten ryhmän ja lasten toimintaa havainnoidaan ja dokumentoidaan sekä miten lapset ja 

vanhemmat pääsevät mukaan arvioimaan ryhmän toimintaa. Lisäksi suunnitelmassa näkyy päivän eri hetkien kautta konkreettiset tavat, 

miten lapsen osallisuus, lämmin vuorovaikutus ja oppimisen alueet sekä laaja-alainen osaamisen tukeminen näkyvät ryhmän arjessa.

• Siirtyessä toiseen ryhmään lapsi saa käydä siellä edellisen ryhmän kasvattajan kanssa etukäteen tutustumassa kavereihin ja tiloihin. 

Lastentarhanopettajat käyvät tarvittaessa myös siirtokeskustelun. Erityisesti viisivuotiaiden siirtyessä esikouluun ja esikoululaisten 

siirtyessä kouluun tutustumiskäyntejä tehdään uusiin tiloihin ja tutustutaan kasvattajiin. Myös siirtokeskustelut käydään tarkasti tässä 

vaiheessa opettajien kesken. Tarvittaessa keskusteluun osallistuvat myös vanhemmat.
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