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PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI 
  
 
 
Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on 
ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 
 
Päiväkodin toiminta-ajat: 

- maanantaista lauantaihin klo 5.00 - 22.30  
      
 
Päiväkodissa on 4 lapsiryhmää: 

- Pörriäiset 1-2-vuotiaat  
- Leppäkertut 2-3-vuotiaat  
- Perhoset 4-6-vuotiaat  
- Ampiaiset 4-6-vuotiaat  

Paikkoja on yhteensä 83. Lapsia on kirjoilla enemmän, koska heillä on vanhempien 
työstä johtuvia vapaa-päiviä. 
 
 
 
 
TOIMINTA-AJATUS 
 
Pelastusarmeijan Porin päiväkoti tarjoaa perheiden ja lasten tarpeita vastaavaa 
päivähoitoa, kasvatusta ja opetusta moniammatillisella yhteistyöllä. Päiväkoti haluaa 
antaa lapsen yksilöllisyyttä huomioivan, lämpimän, turvallisen ja toiminnallisen 
kasvu – ja oppimisympäristön.  
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1.   PÄIVÄKODIN ARVOT 
 
Päiväkodin arvot: 

- toisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen  
- lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri 
- avoin vuorovaikutus 
- oikeudenmukaisuus 
- rehellisyys 
- tasa-arvoisuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsella on oikeus: 
 
 
 
 
 
 TURVALLISIIN  TURVALLISEEN JA 
 IHMISSUHTEISIIN  TERVEELLISEEN  
    YMPÄRISTÖÖN 
     
 
 
 
 
 TULLA KUULLUKSI  SAADA   
                    TARVITSEMAANSA 
                                    ERITYISTUKEA 
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2.   KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT  
 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, joka arvostaa itseään ja ottaa 
toiset huomioon. Tavoitteena on lapsen itsenäisyyden tukeminen kehitystason 
mukaan.  
 
     Toimintatavat : 

- kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri 
- jokaiselle annetaan mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin 
-   ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia, on monia ratkaisumalleja 

 
 
 
2.1 Hyvinvoiva lapsi 
 

Lapset ovat yksilöitä, siksi hyvinkin erilaiset lapset voivat olla hyvinvoivia. 
Aikuisen havainnot ja lapsen tunteminen auttavat huomaamaan muutoksia lapsen 
käytöksessä. Lasta rohkaistaan olemaan oma itsensä. Lapsen tulee saada olla lapsi. 

 
Toimintatavat:  
-  lapsen perustarpeista huolehtiminen 
-    pysyvät ihmissuhteet  
- yhteistyö vanhempien kanssa (yhteiset keskustelut lasta tuodessa ja haettaessa 

sekä sovitut kahdenkeskiset keskustelut) 
- havainnoiminen (lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi) 
- lasta arvostetaan omana itsenään 

 
 
 
2.2 Oppimisen ilo 
 

Oppimisessa itse oppimisprosessi on tärkeä asia, ei niinkään tuotos. Lasta autetaan 
karistamaan ennakkoluuloja omasta osaamisestaan ja rohkaistaan kokeilemaan 
uusia asioita, epäonnistumiset hyväksytään. Aikuisen tehtävä on luoda tilanteita, 
joissa erilaisille yksilöille annetaan mahdollisuus onnistua. 
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3.   KASVATTAJA VARHAISKASVATUKSESSA 
 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen yhteisön, jossa pyritään 
hyödyntämään yksilöiden osaamisalueita. Ammatillinen tieto ja kokemus luovat 
perustan osaamiselle. Kasvattajayhteisö arvioi ja kehittää jatkuvasti kehittämään 
omaa toimintaansa. Kasvattajat kunnioittavat lasten ja heidän vanhempiensa 
kokemuksia sekä mielipiteitä työskennellen kasvatuskumppanuuden periaatteiden 
mukaisesti. 
 

Tavoitteet: 
- tietoisuus ammatillisista ja eettisistä toimintaperiaatteista 
- oman työn pohtiminen ja arviointi 
- yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa 
- lapsen tarpeiden huomioiminen  
- hyväksyvän ja positiivisen ilmapiirin luominen 
- toiminnan ja ympäristön suunnittelu siten, että niissä näkyy sekä lapsille 

ominaisin tapa toimia että sisältöalueet 
 
Toimintatavat : 
- työntekijä sitoutuu noudattamaan päiväkodin toimintaperiaatteita, jotka ovat 

määritelty ”Näin meillä” –kansiossa 
- osaston sisäiset keskustelut 
- pyrkimys henkilökunnan pysyvyyteen 
- yhteiset pelisäännöt osastoilla ja koko päiväkodissa (kts. päiväkodin eettiset 

ohjeet) 
- lapsille tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään 

vanhempien kanssa kaksi kertaa vuodessa 
- syksyllä tehdään ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu 

lasten henkilökohtaisiin vasuihin 
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4.   LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA 
 
 
Kasvattajan tehtävänä on huolehtia, että lapsen kasvatuksessa ja oppimisessa 
toteutuvat seuraavat toimintatavat: leikkiminen, tutkiminen, liikkuminen ja 
taiteellinen kokeminen. Lapsi oppii parhaiten, kun uudet asiat koetaan edellä 
mainituin keinoin. 
 
 
 
4.1.  Leikkiminen 
 

Tavoitteet 
- elämän harjoittelu: pettymysten sieto ja kompromissien teko 
- sosiaalisten taitojen kehittyminen 
-    kokemusten purkaminen 
-    leikkimisen ilo 
 
Toimintamuodot 
- roolileikki 
- erilaiset teemaleikit (kauppa-, pankki-, koti-, yms. leikit) 
- ulkoleikki 
- ohjattu leikki (aikuinen taustalla mukana leikissä) 
- omaehtoinen leikki 
- sääntöleikki (esim. kirkonrotta, avaimen piilotus, jne) 
 
Ympäristö 
- riittävästi aikaa 
- mahdollisimman rauhallinen ympäristö 
- välineet saatavilla 
- leikkikavereiden löytyminen 
- mahdollisuus myös leikkiä yksin 
 
Aikuisen rooli 
- järjestää päiväohjelmaan leikille aikaa riittävästi  
- tukea leikin pitkäjänteisyyttä  
- jakaa pienryhmiin ja huolehtia sopiva paikka leikille  
- havainnoi ja osoittaa kiinnostusta lasten leikkeihin  
- auttaa tarvittaessa leikkikaverin löytämisessä  
- opettaa lasta leikkimään 
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4.2  Tutkiminen 
 

Tavoitteet 
- lapsesta lähtevää 
- innostus oppia uusia asioita 
 
Toimintamuodot 
- omakohtainen kokeileminen ja oivaltaminen 
- hyödynnetään eri aisteja 

      
      Ympäristö 

- välineet saatavilla 
- tutustutaan erilaisiin ympäristöihin ja välineisiin 
 
Aikuisen rooli 
- tukija ja innostaja 
- tarttua lasten mielenkiinnon kohteisiin 
- tukea lapsen omaa ajattelua ja antaa aikaa  
- kuunnella lasta 

 
 
4.4 Liikkuminen 
 

Tavoitteet 
- opitaan liikkumisen kautta 
- lapsi tutustuu liikkumisen kautta itseensä (kehontuntemus), toisiin ja 

ympäristöön 
- liikkumisen ilo 
 
Toimintamuodot  
- päivittäinen ulkoliikunta 
- ohjattu sisä- ja ulkoliikunta sekä vapaa liikunta 
- retket ja kävely 
- leikki 
 
Ympäristö 
- hyödynnetään lähiympäristössä olevia paikkoja ja tiloja  
- välineet saatavilla 
- yritetään muunnella sisätiloja 
 

    Aikuisen rooli 
- kannustaja ja mahdollisuuksien antaja 
- ohjata liikettä sanallisesti ja toiminnallisesti 
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4.5 Taiteellinen kokeminen 
 

Tavoitteet 
- monipuolinen ja kaikilla aisteilla tapahtuva oppiminen 
- elämyksellisyys 
- onnistumisen ilo 
- luovuuden ja mielikuvituksen tukeminen 
 
Toimintamuodot 
- musiikki 
- kuvallinen ilmaisu 
- tanssi ja liikunta 
- draama 
- kädentaidot 
- kirjallisuus 
 
Ympäristö 
- materiaalit ja välineet saatavilla 
- tutustutaan lähiympäristön kulttuuritarjontaan 
- huomioidaan vuoden juhlapyhät 
 
Aikuisen rooli 
- tarjota materiaalia ja ideoita, ei aina valmiita malleja 
- luoda ilmapiiriä, jossa kaikkien töitä arvostetaan 
- järjestää tilaisuuksia, jossa lapset voivat esittää omia tuotoksiaan 
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5.   VUOROVAIKUTUS 
 
 
Vuorovaikutuksella on oleellinen osa lapsen kehityksessä. Sen avulla lapsi luo 
sosiaalisia suhteita, rakentaa minäkuvaansa ja oppii sosiaalisia taitoja. 
 
 

Tavoitteet 
- lapsi rohkenee kertoa omista tunteistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan 
- lapsi osaa kuunnella muita 
- lapsi tekee omia johtopäätöksiä kyselemällä ja ihmettelemällä  
 
Toimintamuodot 
- annetaan lapsen pohtia itse 
- keskustellaan pienissä ryhmissä ja jokapäiväisissä arkisissa tilanteissa 
- tartutaan lasten ideoihin 
- ristiriitatilanteissa lasta ohjataan miettimään positiivisia ratkaisuja 
- hyväksytään ja vastaanotetaan tunteita 
 
Ympäristö 
- rauhallinen tilanne 
- järjestetään tilat niin, että pienryhmätyöskentely on mahdollista 
- lapsen turvallisuuden tunne 
 
Aikuisen rooli 
- hyvä esimerkki 
- kuuntelija 
- kiinnostunut lasten asioista 
-    rohkaisija 
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6. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 
 
 
Varhaiskasvatusympäristöön vaikuttavat ulkoiset puitteet ja päiväkodin ilmapiiri. 
 
 

Tavoitteet 
- kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri 
- selvä työnjako ryhmässä 
- henkilökunnan yhteiset säännöt ja niistä kiinnipitäminen 
- tilojen toimiva ja tehokas käyttö 

 
Toimintatavat 
- aikuisen oma rauhallisuus, maltin säilyttäminen 
- pienryhmiin jakaminen mahdollisuuksien mukaan 
- aikuisen läsnäolo tärkeää (hajaannutaan sinne, missä lapset ovat) 
- karsitaan epäolennaiset (joka tapahtumaan ei tarvitse osallistua) 
- sovitaan syksyllä yhteiset käytännöt ja tarkistetaan niitä tarvittaessa 
- muistetaan, mikä on perustehtävä 
- pidetään osastojen palavereja säännöllisesti 
-    syli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

7.   VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEET 
 
 
Varhaiskasvatuksen kaksi peruspilaria ovat perushoito ja oppiminen. Niiden osuus 
lapsen kasvatuksessa vaihtelee kehitystason mukaan. 
Oppimisen kannalta keskeistä on herättää lapsen mielenkiinto seuraaviin asioihin: 
kieli ja kommunikaatio, matematiikka, historia ja yhteiskunta, luonto ja ympäristö, 
uskonto ja etiikka sekä estetiikka. 
 
 
7.1 Kieli ja kommunikaatio 
 

-    kieli on kommunikaation ja vuorovaikutuksen väline kaikissa sisältöalueissa 
- kieli liittyy kaikkeen lapsen tekemiseen 
- kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana oppimisvalmiuksille 
- hoito-, kasvatus-, ja opetustilanteissa käytetään selkeää kieltä 

 
7.2 Matematiikka 
 
     -   luoda pohjaa vertaamiseen, päättelemiseen ja laskemiseen                  
 
7.3  Historia ja yhteiskunta 
 
     -   tarkoituksena herättää mielenkiinto ja arvostus lähiympäristön menneisyyteen 
     -   mahdollisuus tutustua nyky-yhteiskunnan eri ilmiöihin 
 
7.4 Luonto ja ympäristö 
 

- luontoon tutustutaan havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla 
- tutustutaan luonnonilmiöihin ja vuodenaikoihin lapsen lähiympäristössä 

 
7.5 Uskonto ja etiikka 
 

- tuetaan lapsen arvomaailman rakentumista 
- kasvatetaan lapsen myönteistä minäkuvaa ja turvallisuuden tunnetta 
- tutustutetaan kristilliseen sanomaan, tapoihin ja perinteisiin 

 
7.6 Estetiikka 
     -    estetiikka on luomista, havaitsemista, kuuntelemista, tuntemista ja                  
omakohtaisia aistimuksia 
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8.   KASVATUSKUMPPANUUS 
 
 
Kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien ja työntekijöiden yhteistä pyrkimystä 
lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Kumppanuudessa hyödynnetään 
molempien tahojen asiantuntemusta; henkilöstön koulutuksen tuomaa ja vanhempien 
oman lapsen tuntemusta. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja –vastuu. 
Yhtenä kasvatuskumppanuuden tavoitteena on tunnistaa mahdollisen tuen tarve ja 
luoda yhdessä yhteinen toimintastrategia. 
 
 
 

 
 
 
Alkukeskustelut   Päivittäiset keskustelut 
vanhempien kanssa kun lapsi   lasta tuotaessa ja  
aloittaa päivähoidon tai kun  haettaessa. 
lapsi vaihtaa ryhmää. 

 
 
 
  
 
 
 Henkilökohtaiset   Vanhempainillat 
 palautekeskustelut   kerran tai kaksi vuodessa 
 vanhempien kanssa koskien  omassa ryhmässä sekä 
 lapsen kehitystä kerran   mahdollisesti koko talon 
 tai kaksi vuodessa.   yhteisiä vanhempainiltoja. 
 
 

Henkilökohtainen varhais-  Palautekyselyt 
kasvatussuunnitelma   joissa vanhemmat arvioivat 
laaditaan lapselle yhdessä vanhempien kerran vuodessa 
kanssa ja sitä tarkistetaan vuosittain. päiväkodin toimintaa. 
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9.  ERITYINEN TUKI 
 
 
Tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja henkilöstön havainnot 
lapsesta. Havaittuihin ongelmiin pitää puuttua heti, kun ne huomataan. Ongelmista 
keskustellaan ensin vanhempien kanssa, ja sovitaan yhteyden ottamisesta kiertävään 
erityislastentarhanopettajaan.  Koko henkilökunnalla on näkemisen, kuulemisen ja 
tukemisen vastuu. 
 
 
9.1 Tuen tarpeen havaitseminen ja arvioiminen 
 
Tuen tarvetta havainnoidaan erilaisissa ympäristöissä, kasvatuksellisissa tilanteissa ja 
lapsen kehityksen eri vaiheissa. Huomio kiinnitetään päivittäistoimintoihin, 
sosiaalisiin taitoihin, motoriikkaan, kielellisiin valmiuksiin, hahmotukseen ja 
työskentelytaitoihin. 
 

Tukitoimet 
- avoimen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen lisääminen vanhempien 

kanssa on erityisen tärkeää 
- ohjataan perhe sopivien tukitoimien piiriin 
- arjen keinot (mietitään päivittäisiä toimintoja ja kuinka niistä selviydytään 

lapsen edun mukaisesti) 
- jokainen henkilökunnan jäsen on vastuussa siitä, että noudatetaan yhteisiä 

sopimuksia 
- kuntoutussuunnitelma tehdään lapselle, jolla on jokin diagnoosi 
- kahdenpaikkaisuus 
- avustaja, integroitu erityisryhmä, pienryhmä 
- kiertävä erityislastentarhanopettaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
10 . YHTEISTYÖTAHOT 

 
 Päiväkodin yhteistyötahot ovat: 

-    sosiaalitoimi (perheneuvola, lastensuojelu) 
- terveystoimi (esim. neuvolat, puheterapeutit) 
- koulutoimi (lähikoulut, kiertävä erityislastentarhanopettajat) 
- vapaa-aikavirasto 
- kulttuuritoimi (teatterit, museot, kirjastot) 
- seurakunnat 

 
 
 
 
11.  ARVIOINTI 
 
Arvioinnin tavoitteena on työ- ja toimintatapojen kehittäminen. Onnistunut arviointi 
edellyttää tavoitteellista toimintaa ja suunnittelua, mutta se myös takaa sen, että 
perustehtävä pysyy selkeänä. 
 
11.1 Henkilökunnan oman toiminnan arviointi 
 

-  tiimiarviointi syys- ja tammikuussa (lomake) 
-  toiminnan suunnittelu (lomake) 
-  kehittämiskeskustelut johtajan kanssa 

 
11.2 Lasten vanhempien antama palaute 
 

-  päivittäiset ja kahdenkeskiset keskustelut hoitajien kanssa 
-  koko kaupungin alueella tehtävä palvelukykykysely vuosittain 

 
11.3 Lasten arviointi 
 

-  arviointia vain arvioinnin vuoksi pyritään välttämään 
-  5-vuotislomake täytetään neuvolaa varten 
-  esikoululaisten havainnointikaavake täytetään esiopetusvuonna 
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Pelastusarmeijan Porin 
Päiväkodin 

Varhaiskasvatussuunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 


