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Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 

toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 

olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 

hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

• 7 kasvattajaa: 3 lastentarhanopettajaa, 4 

lastenhoitajaa

• 3 ryhmää: Haitulat, Taatelit ja Tiitiäiset. 

Taateleilla ja Tiitiäisillä yhteisiä tiloja ja toimintaa, 

yhteinen lepohetki. 

• Hannassa arvostetaan jokaista lasta ja erilaisia 

tapoja oppia

• Meillä nähdään erilaiset oppimis- ja opetustavat 

rikkautena

• Huomioimme lasten eri-ikäisten lasten 

herkkyyskaudet ja kiinnostuksen kohteet
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Hannassa lelut on aina lasten saatavilla ja selkeillä 

omilla paikoillaan

• Leikkialueet palvelevat lapsia ja tukevat leikkirauhaa, 

leikkikokonaisuuksille omat kiinteät paikat

• Lelut ovat Hannassa tätä päivää ja lasten 

kiinnostuksen mukaisia

• Leikkitaulut sitouttavat lapsia pitkäkestoiseen leikkiin

• Leikkiryhmät mietitään Hannassa niin, että ne 

palvelevat lasten vuorovaikutusta

• Koko talon leikkiaamut yhteisöllisyyden tukena. 

Niissä leikkiin ja leikkiryhmiin kiinnitetään erityistä 

huomiota.

• Leikit mietitty siten, että on sekä vuorovaikutukseen 

kannustavia, että sellaisia, missä ei tarvitse kieltä 

(esim. rakentelu)
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Toiminta suunniteltu niin, että myös ilman kieltä voi osallistua

• Lapsia ei tietoisesti ohjata sukupuolisidonnaisiin leikkeihin ja esim. lasten naulakkomerkit on arvottu
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• ”Kulttuurimatkat” (draaman avulla) päiväkodin perheiden kulttuureihin ja maihin

• Teatteriretket esim. Kulttuurikeskus Caisaan

• Suomen kulttuurin perinteet ja kalenterivuoden juhlat

• Tärkeiden kansainvälisten liputuspäivien huomioiminen (esim. YK:n päivä)
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

• Kannustetaan/mahdollistetaan esim. potalle opettelu

• Informoidaan kuvien avulla sekä lapsia että vanhempia 

esim. sisätossujen käytöstä ja käsien pesusta

• Aikuinen avaa ovet

• Triptrap-tuoleihin saatavissa kaaret niitä tarvitseville 

(apuväline motorisesti levottomille/ kehonhallinnan 

pulmiin)

• Annoskoossa/ annosten asettelussa kiinnitetään 

huomiota lapsen tarpeisiin

• Kannustetaan maistamaan ja pyritään siihen että 

ruokaa heitettäisiin mahdollisimman vähän hukkaan



Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma

Päiväkodissamme on useita eri kieliä (enemmistö), suomen 

kieltä harjoitellaan esim. kuvien, laulujen ja lorujen avulla.

Kuvia käytetään toiminnan tukena, päiväjärjestyksissä, 

siirtymätilanteissa.

Kannustetaan ja tuetaan lapsia keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa, käytetään korjaavaa puhetta. Kertovaa 

puhetta harjoitellaan esim. sadutuksen avulla. Osallistumme 

myös Helsingin tarjoamiin monipuolisiin ja monikielisiin 

kulttuuritapahtumiin mm. Kulttuurikeskus Caisassa.

Ilmaisun monet muodot

Joka perjantai koko talon yhteinen musiikkihetki yhdessä 

palvelutalon asukkaiden kanssa. Musiikkia käytetään 

päivittäin muun muassa siirtymätilanteissa (vessalaulu ja 

kehorytmit) ja kielen oppimisen tukena. Kuvallista ilmaisua 

tehdään monipuolisin materiaalein laajassa 

oppimisympäristössä, myös luonnossa. 
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Minä ja meidän yhteisömme

• Luonteva yhteistyö palvelutalon ikäihmisten kanssa, yhteisiä satuhetkiä, askarteluja ja lauluhetkiä.

• Retkiä lähiympäristöön (metsät, rannat, leikkipuistot)

• Tutustuminen kaupunkiin myös laajemmin, retket erilaisiin tapahtumiin (matkustus metrolla)

• Osallistumme Vuosaaren seurakunnan päiväkodeille järjestettyihin tapahtumiin pienryhmissä.

• Huomioimme myös muiden kulttuurien/uskontojen juhlat keskustellen niistä lasten kanssa

Tutkin ja toimin ympäristössäni

• Tutkiminen tapahtuu luontevasti retkillämme luontoon tai kaupunkikohteisiin. Rakennusten muodot ja 

koot, tai vaikkapa metron odottamiseen kuluvat minuutit perehdyttävät matemaattisiin käsitteisiin ja 

ajan kuluun. Aikakäsitteet tulevat tutuksi arjen tasolla esimerkiksi piirillä. Sen aikana käsittelemme 

vuorokauden – ja vuodenaikoja. Tarkastelemme muotoja liikuntatuokioilla ja lukukäsitteisiin 

tutustumme esimerkiksi kun laskemme läsnä olevien lasten lukumäärän.



Kasvan, liiku ja kehityn
• Taitamme pienet välimatkat kävellen ja usein jätämme rattaat myös 

pienimmiltä päiväkotiin. Tutustutamme lapset eri liikuntamuotoihin ja 

liikuntapaikkoihin. Hyödynnämme kaupungin tarjoamia 

liikuntapaikkoja ja käymmekin säännöllisesti Liikuntamyllyssä. 

Ulkoilemme ja liikumme ulkona säässä kuin säässä.  Liikuntavälineitä 

on esillä lapsille, jotta he pystyvät halutessaan liikkumaan itsenäisesti 

ja omaa luovuuttaan käyttäen. Turvallisuusasioita käsitellään lasten 

kanssa lapsen tasoisesti. Yhteiset pihasäännöt luovat turvaa ja 

liikennesääntöjä käydään läpi konkreettisesti retkillä. Aikuiset ovat 

aina lapsen saatavilla.

• Ruokakasvatus on osa päivittäistä arkeamme. Lapset pääsevät 

tutustumaan eri ruokiin monipuolisesti. Myös leikki otetaan mukaan 

ruokakasvatukseen ja meillä vietetäänkin teemaviikkoja ruoan 

suhteen. Sadonkorjuuviikolla laulutkin ovat teeman mukaisia ja viikko 

huipentuu sadonkorjuujuhlaan, jossa lapset pääsevät torille 

ostamaan korjatun sadon tuotteita. Myös askarteluissa näkyy 

teemaviikko. Joulun tunnelmaa puolestaan aistitaan tuoksupiirillä, 

jossa kipoissa kiertää joulun tuoksut. Ruokakasvatus on meillä 

tutkivaa, oivaltavaa ja kokeilevaa.
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Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-

alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen 

muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 

tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa 

myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia 

tilanteen edellyttämällä tavalla. 



Ajattelu ja oppiminen

• Mini-verso- vertaissovittelu: henkilöstö ja lapset ovat saaneet koulutuksen ja materiaalit

• Forum-teatteri (mukaeltu): ristiriitojen läpikäymistä draaman keinoin, ensin aikuiset näyttelevät ja 

lapset kertovat, mitä tapahtui, ja miten voisi toimia toisin. Sen jälkeen lapset saavat halutessaan 

tulla itse näyttelemään ”korjatut” tilanteet.

• Laaja ympäristö ulos luontoon, ulkona voi tehdä samoja asioita kuin sisällä
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• Meillä viikko-ohjelmat on info-tauluilla kuvitettuna, jotta sekä vanhemmat että lapset saavat 

tiedon viikon ohjelmasta, riippumatta kotikielestä.

• Tiedotteet päivitetään infotauluille eteiseen ja vanhempia muistutellaan tärkeistä 

tapahtumista ja toiminnasta suullisesti. Tiedotteissa käytetään paljon tukikuvia.

• Keskustelu sekä vanhempien, että lasten kanssa on avointa ja vuorovaikutteista. 

Vanhempia rohkaistaan osallistumaan päivähoidon arjen suunnitteluun. Lasten ideoihin 

tartutaan aina mahdollisuuksien mukaan.



Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

” Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä 

tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.”

• Toiminnan dokumentointi valokuvilla
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Osallistuminen ja vaikuttaminen

”Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja 

kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä 

luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja 

osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa.

• Ryhmissä on käytössä on leikkitaulut. Niiden avulla lapset sitoutuvat pitkäkestoiseen leikkiin ja 

saavat valita itselleen mieluista tekemistä.

• Lasten kokoukset

• Lapsilta kumpuavia ideoita otetaan toimintaan ja lasten mielipiteitä ja mietteitä kuunnellaan. Samalla 

opitaan vuoron antamista ja ottamista.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 

kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 

tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 

tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 

vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö

• Hannan fyysiset tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Vuosaaressa. 

Etunamme on, että pihapiiristä on helppo poiketa vaikkapa 

metrolla retkeilemään. Käytämme siis koko Helsinkiä 

oppimisympäristönämme. 

• Päiväkodin tilat ovat yhteisessä käytössä aina, kun toinen ryhmä 

on retkellä tai ulkoilee eri aikaan. Tilat on muokattu 

mahdollisimman toimiviksi ja innostaviksi. Oppimisympäristöä 

muokataan myös kunkin tuokion tarpeiden mukaiseksi, esimerkiksi 

kankaiden, valojen tai rekvisiitan avulla.

• Se mitä päiväkodista ei löydy, haetaan päiväkodin ulkopuolelta. 

Käymme siis liikkumassa Liikuntamyllyssä, tutkimassa 

Metsämörrin johdolla luonnossa ja materiaalinhakureissuilla 

Kirjastossa.
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 

tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia 

tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on 

mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 



Leikki ja sen merkitys 

• Miten leikki näkyy ryhmässä, tilat, leikit, mahdolliset sopimukset

• Aikuisen rooli, havainnointi, dokumentointi

• Hannassa vietetään koko talon yhteistä leikkipäivää perjantaisin.

• Leikkiin luodaan innostavia tiloja ja leikkialueet rajataan muun muassa matoilla ja huonekaluilla.

• Leikin avulla opitaan erilaisia arjen taitoja, kuten jakamista, rooleja, rahan arvoa sekä uusia sanoja.
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Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 

varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 

oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arvioinnin on 

oltava systemaattista ja säännöllistä, ja sitä pitää tehdä niin 

toimipiste- kuin ryhmätasollakin. Arvioinnin tulee perustua 

dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee tehdä suhteessa 

varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen 

toimintasuunnitelmaan. 



Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Pedagoginen dokumentointi

• Mitä ja miten arvioimme:

• Työntekijän itsearviointi, tiimien toiminnan arviointi

• Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista? (vuorovaikutus 

lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai 

oppimisympäristöt)

• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen

• Kasvattajayhteisön toiminta 
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Ryhmän toiminnan 
arviointi



Arvioimme miten onnistumme:

• Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkiin, saamme tietoa lasten keskinäisestä 

vuorovaikutuksesta, heidän kiinnostuksen kohteistaan ja elementtejä ryhmän 

varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin. 

• Osaamme perustella toimintamme pedagogisen sisällön.

• Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteille.

• Toimintamme vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sisältäen monipuolisesti kaikki oppimisen 

eri alueet.

• Olemme dokumentoineet monipuolisesti lasten kanssa yhdessä toimintaamme
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Yhteistyö ja viestintä 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 

järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 

kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 

opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 

suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 

järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 

toteutetaan monialaisesti. 



Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus 

• Vanhempainillat toimintakauden alussa

• Aloitus- ja vasukeskustelut suuressa roolissa 

• Tulkkia käytetään aina yhteisen kielen puuttuessa

• Tiedotamme toiminnasta ryhmien ilmoitustauluilla ja 

tarvittaessa kotiin jaettavilla tiedotteilla

• Toimintaa dokumentoidaan valokuvien avulla

• Eri kulttuureihin tutustutaan esim. 

”mielikuvitusmatkojen” avulla, perheet voivat tuoda 

kotoa omaan esim. kulttuuriin liittyvää musiikkia, 

kirjoja, esineitä

Monialainen yhteistyö

• Yhteistyö Hanna-kodin kanssa (suunnittelupalaverit 2 

kertaa vuodessa)
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Sovitaan yhdessä perheen kanssa heille sopiva tapa 

tutustua, kannustetaan pehmeään laskuun päivähoidon 

aloituksessa

• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään/toiseen päiväkotiin, 

pidetään henkilökunnan kesken siirtopalaveri

• Päivähoidon alkaessa pidetään aloituskeskustelu ja vasu-

keskustelu 2 kuukauden kuluttua.
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Helsingin yhteiset tavoitteet vuodelle 2017

• Varhaiskasvatus on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” hankkeessa tiiviissä yhteistyössä 

kaupunginkirjaston kanssa. Jokaisessa päiväkodissa on järjestetty lapsille ja perheille 1-2-

tapahtumaa vuoden 2017 aikana.

• Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut. Lapset ja perheet saavat mahdollisuuden osallistua 

varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmien tekemiseen kaikissa toimipisteissä, joissa 

toimintasuunnitelma tehdään.
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