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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 

Varhaiskasvatusyksikössämme on leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, jossa osallisuus, 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat

Kulttuurinen moninaisuus haastaa henkilöstön kielitietoiseen toimintaan ja kulttuurien väliseen 
kohtaamiseen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: korostamme vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen 
osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä 
kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. 

Näin meillä
• Toimintakulttuurimme kannalta olennaista on lasten ja aikuisten tiivis yhteistoiminta ja aito kohtaaminen. Sitoudumme keskinäisen tuen ja auttamisen 

turvin yhdessä sovittuihin normeihin ja sopimuksiin; tämä takaa parhaan mahdollisen hyvinvoinnin
• Meillä lapsi kokee olevansa tervetullut, odotettu ja tärkeä ja hän saa iloita itsestään  niin kotiryhmässään kuin koko päiväkodin yhteisössä. Tuemme lasten 

keskinäistä vuorovaikutusta ja tunnetaitoja; esimerkiksi sanoitamme ja rikastamme pedagogisia tilanteita päivittäin kohti sujuvaa, myötätuntoista ja 
rakentavaa vertaisvuorovaikutusta.

• Toimimme päivittäin pienryhmissä, joissa mahdollistuu lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen, oppiminen ja spontaanit oivallukset. Pienryhmätoiminnalla 
ja ryhmän puolituksin ulkotoimintaa porrastamalla tuemme pitkäkestoista leikkiä ja samalla hyödynnämme tiloja monipuolisesti

• Turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta keskeisenä toimintakulttuuriimme kuuluu yhteisten sopimusten kunnioittaminen (mm. ryhmien 
toiminnansuunnitelmat). Ennakoitava arki ja ryhmän tuttu struktuuri päivässä luovat selkeyttä ja turvaa. 

• Meillä on vahva auttamisen, yhteisen tekemisen kulttuuri. Ryhmä opettaa lapselle yhdessä olemisen taitoa, lapset opettavat toisiaan. Vanhemmat 
osallistuvat ja ovat aktiivisena mukana.

• Meille on motivoitunut ja työstään innostunut työyhteisö. Laadukas toiminta näkyy tyytyväisinä asiakkaina (lapset ja perheet), toiminta- ja 
oppimisympäristöjen kehittämisessä, henkilökunnan sitoutuneisuudessa omaan työhön ja ammattiosaamisen kehittämisessä



Leikki ja sen merkitys 
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

Näin meillä

Henkilökuntamme on tietoinen leikin merkityksestä: lapsi tarvitsee ja kaipaa leikkiä, se vaikuttaa lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja oppimiseen. 
Leikkiessään lapset oppivat toisiltaan uusia asioita ja harjoittelevat ihmisten välistä toimintaa. Lasten leikkivalinnat koskettavat lasten kulttuuria ja 
mielenkiinnonkohteita, lasten toiveet huomioidaan, turvallisuus ja hyvinvointi taataan. Leikki on mukana kaikessa ja sen kautta harjoitellaan 
vuorovaikutustaitoja, elämän perustaitoja esim. vuoron odottamista, eri rooleissa toimimista, yhteishengen kasvattamista
Lapsen tapa ottaa haltuun maailmaa on leikkiminen tutkiminen, liikkuminen ja taiteellinen kokeminen.

• Leikkivälineet ovat meillä lasten tasolla ja saatavilla. Ne ovat houkuttelevia, yllätyksellisiä, tarkoituksenmukaisia. Leluja ja leikkivälineitä vaihdellaan ja 
niitä liitetään käsillä olevaan teemaan

• Lasten sitoutumista leikkiin tuetaan mahdollistamalla leikkirauha, jakamalla lapsia leikkeihin eri tiloihin ja lapsia ohjataan huolehtimaan leikkipaikoista 
ja –välineistä. Lapsi itse organisoi omaehtoisesti leikkinsä ja valitsee miten ja kenen kanssa hän leikkinsä luo. Leikin, ja erilaisten leikkiryhmien kautta 
tuemme myös sosiaalisten suhteiden muodostamista. Leikki- ja toiminnanohjaustaulua käytetään monipuolisesti joko aikuisjohtoisemmin, siten että 
aikuinen tukee uusien leikkiryhmien muodostumista tai lapsen omaa valintaa tukien. 

• Aikuinen on aktiivisesti kuulolla ja saatavilla, rikastuttaen ja kannatellen sitä, on siinä leikissä mukana omaa osallisuuttaan sensitiivisesti säädellen
• Leikin jatkuvuutta kannatellaan sallimalla leikkien jääminen kesken odottamaan seuraavaa päivään, eikä leluja tarvitse aina siivota
• Leikkejä havainnoidaan mm. pedagogiikan suunnittelemisen, kehityksen ja kasvun näkökulmasta. 
• Leikki kattaa meillä ulkotoiminnan; laulu- ja liikuntaleikit ja pihapelit ovat käynnissä joka päivä. Ulkotoiminnassa on tarjolla myös monipuolista 

välineistöä jota tuodaan lasten ulottuville ja otetaan esille luovasti palvelemaan leikkiä.
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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. 

Näin meillä

• Osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu esimerkiksi siten, että ohjaamme lasta arvioimaan itse onnistumisiaan (esim. timanttitaito). Aikuinen sanoittaa ja 
tukee lasten itsearviointia onnistumisia vahvistamalla ja myötätunnon herättelyllä

• Ajattelun ja oppimisen taitojen opettelu tapahtuu riittävän haastavien tehtävien äärellä yhdessä lapsen taidot tuntevan aikuisen kanssa

• Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot; lapset kasvavat meillä vastuuseen osallistumalla mahdollisimman paljon itse omasta itsestä ja toisesta 
huolehtimiseen ja yhteisiin arjen askareisiin. Turvataitojen opettelulla (esim. miniverso, kaveritaidot) ohjaamme lasta rakentavaan 
vertaisvuorovaikutukseen ja vahvistamme yksilöllistä turvallisuuden tunnetta: mitä teen jos on ikävä, mistä minä tykkään, miten toimin jos joku satuttaa

• Monilukutaitoa, tieto-ja viestintäteknologista osaamista edistämme hyödyntäen oppimisympäristöämme: kirjaimet, numerot, viestit, merkit.  
Mediavälineet (esim. tabletti, tietokone) ovat meillä rikastuttamassa lasta itseään ja ympäristön kohtaamista. Arjessa toimiessamme käytämme paljon 
kuvatukia viestinnän tukena ja hyödynnämme lasten mediakulttuuria. Tavoitteena on että lapsi ottaa haltuun eri viestinnän muotoja ja käsittää että 
ympäristössä on hänellekin merkittäviä viestejä. Mediasävyjä tutkitaan ja kritiikkiä harjoitellaan lapsen kokoisesti.  

• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sisältyvät juhla- ja tapakulttuuriin, arjessa korostettuihin hyviin tapoihin ja kohteliaisuuteen. 
Avarakatseisuus ja suvaitsevuus ovat itseisarvoina päivittäisissä tilanteissa ja kohtaamisessa
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Oppimisympäristö
oppimisympäristönä koko kaupunki

• Näin meillä

• Oppimisen tukena ja oivalluksien alustana toimivat päiväkoti Lehtisaaren merellinen kalliometsä ja Ruusun Munkin puisto ja sen ympäröivät maastot

• Tilavat pihat tarjoavat oivalliset puitteet yhteiseen leikkiin ja yksityisyyttä erilaisille leikkiryhmille

• Oppimisympäristömme tukee lapsen luontaista omaehtoista  kiinnostusta ja tutkimista ympäristöään kohtaan ja suo rauhaa keskittymiseen ja kokeiluun

• Sisätilojen avoimuus lasiovineen ja ikkunoineen palvelevat lasten uteliaisuutta, pedagogisia näkemyksiämme ja tuovat turvaa. Sisällä käytävän 
väliseinättömyys mahdollistaa eri ryhmistä olevien lasten leikkipaikkojen sekoittumisen ja yhdessä leikkimisen

• Lasten saatavilla on runsaasti toimintaan innostavia, vaihtuvia materiaaleja. Leikkivälineet ja muut tarvikkeet on sijoitettu avonaisille ja matalille hyllyille

• Leikkiympäristömme ovat havainnointien pohjalta suunniteltuja kunkin ryhmän leikin kehitysvaiheiden ja ikäkausiryhmän mielenkiinnonkohteita mukaillen

• Lapsen tapa kohdata meneillään oleva teema näkyy ympäristössämme; ympäristöön tuodaan teemaa tukevaa materiaalia (kuvia, esineitä ja kirjallisuutta)

• Oppimisympäristömme psyykkisen ja sosiaalisen ilmapiirin osalta tehtävänämme on tehdä elämän eri tilanteiden kohtaaminen hallituksi ja turvalliseksi; 
meillä on tilaa omille tunteille, mielipiteille ja toisen kohtaamiselle

5



Lasten ja huoltajien osallisuus, viestintä ja vaikuttaminen
lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa

Näin meillä

- Lapsen osallisuus syntyy omasta pystyvyydestä turvallisesta toimintaympäristöstä ja aikuisen aidosta läsnäolosta. Jokainen saa kokea olevansa 
tervetullut, odotettu ja tärkeä ja iloita itsestään. 

- Tuemme lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Jokaiselle osalliselle on tärkeää toimia yhdessä muiden kanssa ja jakaa heidän kanssaan ajatuksia. 

-Toimimme päivittäin pienryhmissä, joissa mahdollistuu lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja hänen tunteidensa tunnistaminen.

- Lapset osallistuvat varhaiskasvatusympäristöjemme suunnitteluun ja sitä koskevien ratkaisujen tekoon. Kannustamme lasta siihen, että rohkea 
ajatusten ja aloitteiden esille tuominen kannattaa ja hyödyttää, oli kyseessä sitten ohjattu toiminta, omaehtoinen ja spontaani leikki tai muu 
yhdessäolon hetki.

- Lasten osallisuus tulee meillä esiin niin uusien leikkien luomisessa kuin vanhojen kehittämisissä. Osallistaminen valmentaa vastuuseen, ja siksi 
lapset ottavat osaa sääntöjen laadintaan, toimivat omatoimisesti ikätaso huomioon ottaen ja ovat apulaisina esimerkiksi ruokailussa ja 
lepohetkillä. 

- Teemoissa ja projekteissa ovat todellisina ne asiat ja merkitykset, jotka lapsille näyttäytyvät tärkeinä. 

- Vanhempiamme kiinnostaa lasten ajatusten ja toimien esiin tuleminen, siksi teemme toimintaamme näkyväksi. Toiminnan näkyväksi tekeminen, 
kuten käynnissä olevat projektit, päiväraportit, viikkotiedotteet ja päivittäisten toimien ja leikkien innovatiiviset lasten omat tuotokset lisäävät 
huoltajien mahdollisuuksia seurata, olla mukana ja vaikuttaa toimintaamme.
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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. 

Näin meillä
- Arvioinnin tukena meillä ryhmän toiminnansuunnitelma, se on työväline henkilöstön toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen 

tueksi

- Henkilöstömme on sitoutunut toiminnan arviointiin. Havainnoimme esimerkiksi lapsen toimintaan sitoutumista, pienryhmien toimivuutta ja miten lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuvat. Lapsihavainnot ovat toimintamme lähtökohta. Viikoittaisissa tiimipalavereissamme 
prosessoimme jaetun havainnointitiedon pedagogiseksi toiminnaksi. Yksi arvioinnin osa-alueista on kasvattajien oman toiminnan arviointi – keskeisinä 
kohtina vuorovaikutus, sensitiivisyys ja äänenkäyttö

- Lapset arvioivat omaa toimintaansa ”miten meni?”: kaveritaitoja, omaa onnistumistaan ja elämässä eteen tulevia syy-seuraustilanteita ja tunne- ja 
turvataitoja. Lasten tekemisiä ja oppimisenpaikkoja pysähdytään katsomaan ja jakamaan yhdessä. Lapsi arvioi myös prosesseja, joista ei jää fyysistä 
jälkeä (ajatteluaan, liikuntaa, leikkejään). Ohjaavin kysymyksin pysäytämme lapsen pohtimaan omaa toimintaansa. Lapsi perustelee myös 
arvioimaansa( ”Miksi?” –kysymys, mitä osaan, miten opin ja mitä vielä harjoittelen”). Vertaispalaute ja vertaisryhmän esittämät kysymykset edistävät ja 
kehittävät lapsen omia arviointitapoja
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