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Taidepäiväkoti Konstin varhaiskasvatussuunnitelma 

ja sen sisältöalueet perustuvat sekä valtakunnalliseen  

että Keravan kaupungin omaan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan.  
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oppimisen ja kasvun tukena. 
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VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 
Taidepäiväkoti Konsti on Keravan kaupungin kuntalisällä ja Kelan yksityisen hoi-
don tuella toimiva yksityinen päiväkoti, joka aloitti toimintansa elokuussa 1995 
taustayhteisönään Keravan Taidepäiväkotiyhdistys ry. Yhdistyksen perustivat 
 Keravan musiikkiopisto, tanssiopisto ja kuvataidekoulu.  

Taidepäiväkoti Konstin hallituksen puheenjohtajana toimii vuorollaan kunkin tai-
deoppilaitoksen johtokunnan 
puheenjohtaja tai taideoppilai-
toksen johtokunnan nimeämä 
edustaja. Hallituksen jäseninä 
toimivat taideoppilaitoksen reh-
torit tai heidän varajäsenensä, 
yksi Keravan kaupungin ni-
meämä edustaja, yksi päiväkodin 
työntekijöiden edustaja sekä 
päiväkodin johtaja, joka toimii 
esittelijänä ja sihteerinä. 

Konsti sijaitsee Killan kaupun-
ginosassa lähellä Killan koulua, 
terveyskeskusta ja Kalevan urheilupuistoa. Konstin ympäristö tarjoaa mainiot 
mahdollisuudet ulkoiluun ja liikuntaan. Päiväkodin läheisyydessä on puistoalue ja 
Konstin pihapiirissä aidattu metsä-alue, ”pikkumetsä”, jota aikuisen valvonnassa 
käytetään leikkipaikkana.   

Taidepäiväkoti Konstin laajennusosa valmistui helmikuussa 2010. Laajennuksen 
myötä piha-alue suureni ja sisältää nyt kiipeilytelineitä, keinuja, ison hiekkalaatikon 
ja vaihtelevaa leikkimaastoa kivineen ja puineen. Alle 3-vuotiailla on käytössä oma 
turvallinen piha sisältäen pienille sopivat leikkivälineet.  

Päiväkodin tilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan, leikin ja monipuolisen taiteen 
tekemisen ja kokemisen. Lasten käytössä on myös erillinen pihatalossa sijaitseva 
ateljeetila, taidetalo.  

Konstissa touhuaa ja taiteilee yli sata lasta. Lapsiryhmiä on kuusi: alle 3-vuotiaat 
Kepposet ja Kujeet, 3-5 -vuotiaat Temput, Jekut ja Jipot sekä esiopetusryhmä 
Metkut. Konstin omassa keittiössä valmistuu herkullinen ruoka koko päiväkodin 
väelle.   

Päiväkoti on avoinna 6.30 - 17.00. 
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TOIMINTA-AJATUS 

Konstissa vallitsee iloinen ja salliva ilmapiiri, joka 
yhdessä virikkeellisen toimintaympäristön kanssa 
luo lapselle turvallisen paikan kasvaa ja kehittyä. 
Konstissa tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kas-
vua integroimalla musiikki, kuvataide, tanssi sekä 
liikunta lapsen jokapäiväiseen arkeen ja leikkiin. 
Päiväkodin henkilökunta suunnittelee ja toteut-
taa taidekasvatusta yhteistyössä Keravan taideoppilaitosten opettajien kanssa.  

Toiminnan teemat löydetään yhdessä lasten kanssa heidän elämysmaailmastaan. 
Suunnittelussa huomioidaan lapsen kehitystaso ja yksilölliset mieltymykset sekä ar-
vostetaan lapsen tapaa toteuttaa itseään.  Jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta vaa-
litaan ja rohkaistaan. Lapset oppivat pienestä pitäen kohtaamaan ja hyväksymään 
erilaisuutta ja heitä ohjataan suvaitsevaisuuteen. Ilmaisun rikastuttaminen ja mo-
nipuolistaminen antaa lapselle hyvän pohjan kasvaa oman mielipiteensä ilmaisevaksi 
aktiiviseksi kansalaiseksi. 

 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT   

Lapsuuden ainutkertaisuus 

Toiminnassa on keskeistä lapselle ominaisen luovuuden kunnioittaminen ja tekemi-
seen rohkaiseminen.  Lapsen omaa tapaa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maail-
maa arvostetaan. Lapsi kohdataan aidosti ja tasavertaisesti tarjoten lapselle tur-
vallisen ja lämminhenkisen vuorovaikutussuhteen.  

Luovuus lapsen leikeissä 

Leikin merkitystä arvostetaan Konstissa. Taide ja leikki kulkevat käsi kädessä.  
Leikki on luova sekoitus eri taiteenaloja, joita maustaa lapsen oma rajaton mieli-
kuvitus. Lapsia rohkaistaan heittäytymään leikin maailmaan, oppimaan ja kokemaan 
uutta yksin ja yhdessä muiden kanssa.   

Yhteisöllisyys 

Konsti on tiivis yhteisö, joka koostuu lapsista, vanhemmista ja henkilökunnasta. 
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista ja merkittävää. Lämpimät 
vuorovaikutussuhteet kaikkien osapuolten kesken ovat yksi tärkeimmistä lapsen 
hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä toimin-
taa ohjaava arvo.  
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HENKILÖKUNTA 

Konstissa työskentelee 25 alojensa am-
mattilaista. Henkilökunnalla on halua ja 
motivaatiota tehdä työnsä hyvin. Henki-
lökunnasta löytyy empaattisuutta, yhteis-
työ- ja heittäytymiskykyä, hilpeää lapsen-
mielisyyttä ja monenlaista erityisosaamista 
sekä intoa opiskella uutta. Konstin arkea 
rikastuttavat taideopettajat, vierailevat 
esiintyjät ja taiteilijat, opiskelijat ja työ-
harjoittelijat.  

 

TAIDEKASVATUSYMPÄRISTÖ 

Päiväkodin tilat on pyritty järjestämään niin, että ne ovat esteettiset sekä viih-
tyisät ja mahdollistavat lapsen omaehtoisen oppimisen.  Lapsia ohjataan havain-
noimaan ympäristöä, herkistämään aisteja, kehittämään ajattelu- ja päättelykykyä, 
kielellistä ilmaisua sekä mielikuvitusta.  

Lapsilla on mahdollisuus käyttää monipuolista taidevälineistöä. Konstissa on run-
saasti erilaisia ja laadukkaita materiaaleja kuvalliseen ilmaisuun. Lasten työt ovat 
kauniisti esillä. Käytössä on myös grafiikantöiden vedostamiseen tarvittava gra-
fiikkaprässi sekä savenpolttouuni. 

Konstissa on laadukas soitinvalikoima vii-
sikielisistä kanteleista djemberumpuihin. 
Runsas liikuntavälineistö innostaa liikku-
maan ja salissa pienten jalkojen askellusta 
pehmentää tanssimatto. Vuosien varrella 
Konstiin on karttunut suuri roolivaateva-
likoima, jota myös vuokrataan ulkopuoli-
sille. 

 

TAIDEKASVATUS 

Konstin toiminnan punaisena lankana on taidekasvatus, joka on läsnä kaikissa päi-
vän toiminnoissa. Varhaiskasvatuksessa saadut virikkeet voivat sytyttää kipinän 
taiteesta nauttimiseen ja kulttuurin arvostamiseen tai synnyttää lapsessa pysyvän 
kiinnostuksen taiteita kohtaan. Taidekasvatus on Konstissa kaikkeen oppimiseen 
liittyvää luovaa ja oivaltavaa, sensitiivisesti lasta kuuntelevaa toimintaa. 
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Taidekasvatus pohjautuu kasvattaji-
en arvoihin ja asenteisiin. Henkilö-
kunnalta odotetaan kiinnostusta ja 
aktiivisuutta perehtyä taidekasva-
tuksen perusasioihin ja syventää 
osaamistaan tutustumalla saatavilla 
olevaan materiaaliin ja osallistumalla 
koulutuksiin. Ajan hermolla pysymi-
nen on taidekasvattajan motivaation 
ja osaamisen kannalta tärkeää.  

Konstin taidekasvatusta ohjaa lapsen luontainen tarve tutkia ja havainnoida, op-
pia ja saada kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Konstissa arvostetaan taiteen 
merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen tukena. 

Päivittäisen taidekasvatuksen lisäksi lapset saavat taideopetusta Keravan tans-
siopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston opettajilta. Konstin taidekasvatuk-
sen lähtökohtana on taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma. 

Taideopetus toteutetaan Konstissa 
periodimuotoisesti. Ryhmien toiminta 
painottuu kahden kuukauden jaksois-
sa joko musiikkiin, kuvataiteeseen tai 
tanssiin ja liikuntaan.  Jakson aikana 
ryhmän toiminnassa syvennytään kysei-
seen taideaineeseen. Lisäksi taideai-
neen opettaja ohjaa toimintaa kerran 
viikossa.  

 

 

TAIDEKASVATUKSEN YHTEISET TAVOITTEET  

 

Konstin taidekasvatuksessa taide-elämykset ovat tärkeä osa lasten arkea. Käsitel-
tävät teemat nousevat ryhmän sen hetkisistä kiinnostuksen kohteista ja aiheista. 
Teematyöskentely tukee lapsen kokonaisvaltaista tapaa oppia. Teemat ja projektit 
ylläpitävät ja voimistavat lapsen työskentelymotivaatiota sekä tuovat erityisiä elä-
myksiä ja kokemuksia. Konstin taidekasvatuksessa pyritään eheyttävään toiminta-
tapaan. Eri taideaineet toimivat rinnakkain ja lomittain toisiaan tukien.  
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Taideaineille yhteiset tavoitteet 

 lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvin-
vointi 

 itsetunnon ja persoonan kokonaisval-
tainen tukeminen 

 itseilmaisuun rohkaiseminen 
 erilaisten tunteiden kokeminen 
 aistien herkistäminen monipuolisesti 
 elämyksellisyys 
 luovuuden vaaliminen 
 mielikuvituksen rikastuttaminen 
 kulttuurimyönteisyys 

 
 
 

MUSIIKKIKASVATUS  
 
Musiikkikasvatus on tavoitteellista ja vuorovaikutteista. Sen elementtejä ovat 
rytmi, laulu, soittaminen, kuuntelu, liike, puhe ja improvisointi.  Lähtökohtana mu-
siikkikasvatukselle on elämyksellisen kokemisen ja leikin keinoin herättää kiinnos-
tus musiikkia kohtaan ja tukea luovuuden ja luovan ajattelun kasvua sekä yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. Musiikillisten taitojen oppimisen ohella musiikkikasvatuk-
sen tavoitteet ja sisällöt tukevat myös lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista 
sekä vahvistavat persoonan, itsetunnon ja minäkuvan kehitystä. Samalla tuetaan 
henkilökohtaisen musiikkisuhteen heräämistä ja myöhemmän musiikkiharrastuksen 
syntymistä. 
 
Musiikkikasvatus toteutuu päivittäin ja liittyy luontevasti arkirutiineihin, leikkei-
hin ja muihin päiväkodin toimintoihin. Esiopetusikäiset ja seuraavana vuonna esi-
opetuksen aloittavat lapset osallistuvat kerran viikossa soitinmuskariin, jota ohjaa 
Keravan musiikkiopiston opettaja. Pienempien muskarit pidetään pääsääntöisesti 
viikoittain omissa ryhmissä. 
 
 
Musiikkikasvatuksen tavoitteet   
 

 elämyksellisyys 
 musisoinnin ilon kokeminen 
 laulamaan ja soittamaan rohkaiseminen 
 musiikin ja liikkeen yhdistäminen 
 kuuntelukyvyn herkistäminen 
 yhdessä tekeminen 
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Alle 3-vuotiaat 
 

 perussykkeen kokeminen ja tunnistaminen 
 tam-, ti-ti- ja taa-rytmeihin tutustuminen 
 pienten helppojen laulujen laulaminen 
 rytmi- ja laattasoitinkokeiluja 

 
3-5 –vuotiaat 
 

 perussykkeen kokeminen ja tunnistaminen 
 tam-, ti-ti- ja taa-rytmien tunnistaminen 
 tauon elämyksellinen kokeminen 
 nimi- ja sanarytmien rytmittäminen keholla ja/tai soittaen 
 rytmi- ja laattasoittimien käyttö laulun rytmiä tai tunnelmaa tehostaen 
 rytmisoittimien tunnistaminen äänenvärin perusteella 
 melodiatajun kehittäminen eli sävelkorvan "puhdistaminen" peruslaulujen 

avulla 
 pentatoniseen asteikkoon tutustuminen: laattasoittimissa C-pentatoninen 

C, D, F, G, A ja D-pentatoninen D, E, G, A, H.  
 hidas-nopea 
 hiljainen-voimakas 
 korkea-matala 
 surullinen-iloinen 
 tutti-solo 

 
Esiopetusikäiset 
 

 sanarytmit ym. erityisrytmit esim. 
synkooppi eli sanarytmissä lyhyt-pitkä-
lyhyt (to-maat-ti,  ju-gurt-ti) 

 tauko musiikissa 
 tasa- ja kolmijakoisen rytmin tunnistaminen elämyksellisesti 
 melodiatajun kehittäminen perus- ym. laulujen avulla 
 erilaiset musiikilliset muodot (esim AB, ABA ja rondo, jossa A-osa toistuu 

ABACA )  
 rytmi- ja laattasoitinten monipuolinen käyttö 
 pentatoniseen asteikkoon tutustuminen 
 duuri-molli 
 pitkä-lyhyt 
 hidastuen-kiihtyen  
 hiljenevä-voimistuva 
 laulu- ja soitinimprovisointi 
 lasten omat laulut ja sävellykset 
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TANSSI- JA LIIKUNTAKASVATUS 

Konstin tanssi- ja liikuntakasvatus toteutuu päivittäin osana lasten leikkejä ja ar-
jen rutiineja. Tanssille ja liikunnalle laaditaan vuosittain runkosuunnitelma, jossa 
huomioidaan perusliikunta, musiikkiliikunta, improvisaatio ja tanssi sekä vuosittain 
vaihtuva teema. 

Konstin tanssi- ja liikuntakasvatuksen tavoitteena on lapsen kannustaminen oman 
luovan liikkumistavan löytämiseen. Tanssin elementtejä käsitellään lapsen maail-
masta käsin, lähtökohtana mielikuvitus ja leikki. Konstissa tanssi ja liikunta koe-
taan yhteiseksi seikkailuksi, jossa toiminta on osallistavaa ja lapsia kuuntelevaa.  

Kasvattajan roolina on tanssin ja monipuolisen 
liikkumisen mahdollistaminen arjessa tarjoamalla 
siihen sopiva välineistö, ympäristö ja ilmapiiri. 
Lasta kannustetaan spontaaneihin liikekokeilui-
hin ja persoonalliselle itseilmaisulle annetaan ti-
laa. 

Konstissa 3-6 –vuotiaat lapset osallistuvat kah-
deksan viikon pituiselle tanssijaksolle. Opetuk-
sesta vastaa Keravan tanssiopiston tanssiopet-
taja, joka suunnittelee tanssijakson yhteistyössä 
Konstin henkilökunnan kanssa vuoden teemaan 

pohjautuen. Ryhmän kasvattaja on mukana tanssitunnilla osallistuen, havainnoiden 
ja dokumentoiden toimintaa.  

Alle 3-vuotiaiden lasten tanssijakso kestää neljä viikkoa, jonka suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaavat ryhmän omat kasvattajat. Lähialueen liikuntamahdolli-
suuksia, kuten Killan koulun liikuntasalia sekä jäähallia hyödynnetään mahdolli-
suuksien mukaan. Liikuntakasvatukseen kuuluu myös eskarilaisten uimakoulu ke-
väisin.  
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Tanssi- ja liikuntakasvatuksen tavoitteet 
 
 
Alle 3-vuotiaat 
 

 minäkuvan kehityksen tukeminen 
 omatoimisuuteen tukeminen 
 perusliikkeiden oppiminen 
 liikunnan ilon kokeminen leikin kautta 

 
3-5-vuotiaat 
 

 kehonkuvan ja positiivisen itsetunnon kehittyminen 
 itseilmaisuun rohkaistuminen 
 vuorovaikutustaitojen harjoittelu 
 elämysten kokeminen yhdessä leikkien 

 
Esiopetusikäiset 
 

 sosiaalisten taitojen vahvistaminen 
 perusliikuntataitojen hallinta 
 luovan itseilmaisun yhdistäminen esiintymiseen 
 kulttuurimyönteisyyden syntyminen leikin, liikunnan ja tanssin välityksellä 

 

 

KUVATAIDEKASVATUS 
 
Konstissa jokainen lapsi on taiteilija. Taiteellisessa prosessissa on tärkeää huomi-
oida lapsen henkilökohtaiset havainnot ja kokemukset ympäröivästä maailmasta. 
Konstissa arvostetaan arjen spontaania ilmaisua.  
 
Kasvattajan tehtävänä on herätellä ja tu-
kea lapsen luontaista kiinnostusta esteet-
tiseen kokemiseen ja tekemiseen sekä sa-
malla tutustuttaa lapsi kuvataiteen käsit-
teisiin ja menetelmiin. Lasta autetaan ha-
vainnoimaan ympäristöä ja muuttamaan 
näkemäänsä kuviksi. 
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Kasvattaja tarjoaa tilaisuuksia moniaistilliseen työskentelyyn, jossa lapsi voi rau-
hassa leikkiä, kokeilla ja nauttia. Näin kuvataidekulttuurista tulee luonteva osa 
lapsen elämää.  
 
 Ryhmätilat rakennetaan siten, että lapsella on mahdollisuus omaehtoiseen kuvalli-
seen tekemiseen. Lapsen luoville ratkaisuille ja persoonalliselle ilmaisulle annetaan 
tilaa.  Materiaalit ja välineet ovat helposti lasten saatavilla. 
  
Konstin kuvataidekasvatusta rikastut-
taa Keravan kuvataidekoulun opetta-
jan antama opetus, joka tapahtuu pien-
ryhmissä kahdeksan viikon jaksoissa (al-
le 3-vuotiailla neljän viikon jaksoissa) 
Konstin ateljeetalossa. Ryhmän kasvat-
taja on mukana tunnilla havainnoimassa 
lapsia sekä dokumentoimassa prosessia. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. väri, koko 
ja muoto, kuvanlukeminen, valo ja varjo 
sekä tila.   
 
 
 
Kuvataidekasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät  
 
Alle 3-vuotiaat  
 

 uskallus ja rohkeus tutkia sekä kokeilla 
 moniaistillisuus, kokonaisvaltaisten elämysten kautta koetut tunteet ja on-

nistumisen kokemukset 
 kuvataidevälineisiin ja materiaaleihin tutustuminen 

- väriliidut 
- vesi- ja pullovärit 
- savi ja muovailuvaha 
- luonnonmateriaalit:  

(kävyt, kivet, kepit, sammal, lehdet) 
- luonnosta saatavat värit esim. mustikka 

  kuvanlukemiseen innostaminen  
 (kuvakirjat, valokuvat ja taidekuvat ) 

 päävärien nimeäminen 
 (punainen, keltainen, sininen) 
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3-5-vuotiaat 
 

 välineiden oikeaoppinen käyttö ja välineistä huolehtiminen  
 piirtimet (hiili, vahaliidut, puuvärit) ja siveltimet 
 luonnonmateriaalit: kävyt, kivet, kepit, 

sammal, lehdet 
 väreihin syventyminen  

- päävärit  
- välivärit (oranssi, vihreä, violetti) 

 vesi- ja pullovärit 
 väritutkimukset ja – kokeilut  
 saksien käytön harjoittelu 
 kolmiulotteinen muotoilu (savi ja muovailuvaha, paperimassa, rakentelu jne.) 
 painotekniikoihin tutustuminen  
     (esim. press print )  
 kuvanlukeminen ja kuvien dramatisointi (pienet teatteriesitykset) 
 omien ja muiden töiden arvostaminen 

 
Esiopetusikäiset 
 

 eri materiaalien, välineiden ja työtapojen käytön harjoittelu  
sekä välinehuolto 

 eri kuvataidetekniikoihin syventyminen 
 kolmiulotteinen luova rakentelu ja keksiminen 
 kuvanlukeminen ja omasta työstä kertominen 
 keskittymiskyvyn vahvistaminen ja työn loppuun saattaminen 

 

TAITEELLINEN KOKEMINEN 

Ilmaisu on vahvasti osana taidekasvatusta ja Konstin arkea. Lapset osallistuvat 
pienestä pitäen erilaisiin esityksiin: konsertteihin, teatteri- ja tanssiesityksiin, tai-
teilijavierailuihin ja päiväkodin omiin tapahtumiin. Taiteellinen kokeminen koros-
tuu musiikin, kuvataiteen ja tanssin keskinäisessä vuorovaikutuksessa.  

Konstin eskarilaiset vanhempineen ovat perin-
teisesti toteuttaneet yhteisen esityksen, ”ke-
vätproggiksen”. Proggiksessa Konstin taidekas-
vatuksen osa-alueet yhdistyvät luontevasti 
poikkitaiteelliseksi kokonaisuudeksi.  
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Vaikka pääosassa ovatkin erityisesti eskarilaiset vanhempineen, on proggis kuiten-
kin koko talon lasten ja aikuisten yhteinen ponnistus. Esityksen aihe pohjautuu 
toimintavuoden teemaan ja sitä käsitellään monipuolisesti ryhmien toiminnassa. 
Esityksestä saadut kokemukset ja elämykset jäävät elämään lasten leikkeihin pit-
käksi aikaa. Konstin proggis on oiva esimerkki kokonaisvaltaisesta taiteen tekemi-
sestä. Tavoitteena on saattaa lapset vanhempineen yhteisten elämysten ja koke-
musten ääreen. 

 

PERUSHOITO JA TERVEYSKASVATUS 

Lapsen arkea rytmittävät päivittäin toistuvat perusrutiinit. Kasvatuskeskustelussa 
vanhempien kanssa sovitaan yhdessä miten päiväkodissa huomioidaan lapsen yksi-
lölliset tarpeet. Lasta kannustetaan pienestä pitäen omatoimisuuteen myös pe-
rushoitotilanteissa. Perushoitotilanteet toimivat erinomaisina oppimistilanteina ja 
tukevat lapsen itsetunnon kehittymistä. 

Ruokailu 

Aamiainen tarjoillaan klo 8-8.30, lounas klo 11-12 ja välipala 14-14.30. Monipuoliset 
ateriat valmistuvat omassa keittiössä laadukkaista raaka-aineista. Viikoittain leivo-
taan tuoretta leipää luomujauhoista.  Erityisruokavaliot valmistetaan tarpeen mu-
kaan. Konstissa noudatetaan Keravan päiväkotien ja koulujen yhteistä ruokalistaa. 
Näin lapsi vähitellen tottuu monipuoliseen ja terveelliseen ruokavalioon. Konstissa 
arvostetaan ruokarauhaa ja opetellaan hyviä pöytätapoja.  

Lepo 

Kaikilla lapsilla on lounaan jälkeen lepohetki. Isompien lasten lepohetki koostuu 
noin puolen tunnin satuhetkestä, jonka jälkeen kuunnellaan rauhallista musiikkia. 
Tunnin levon jälkeen hereillä olevat lapset nousevat hiljaisen puuhastelun pariin. 

Ulkoilu 

Lapset ulkoilevat pääsääntöisesti kahdesti päiväs-
sä säällä kuin säällä.  Poikkeuksen muodostavat 
esim. erittäin kova sade, ukkonen tai pakkanen. 
Konstin aikuiset ovat keskenään sopineet ja kir-
janneet yhteiset pihasäännöt, joita noudattamalla 
ulkoilu sujuu turvallisesti ja mielekkäästi.  
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Terveyskasvatus 

Terveyskasvatus edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä kasvua. Konstissa kiinnite-
tään huomiota terveyttä edistäviin seikkoihin, kuten käsihygieniaan, terveelliseen 
ravintoon, lepoon, päivittäiseen liikuntaan ja ulkoiluun sekä säänmukaiseen vaate-
tukseen. Hampaita hoidetaan imeskelemällä ksylitolipastilli aterian jälkeen. 

 
 
LEIKKI  
 
Leikki on tärkeä osa lapsen arkea. Leikki 
toimii yhdessä taiteen kanssa itseilmaisun ja 
mielenmaisemien temmellyskenttänä. Taide-
elämykset ja leikki kietoutuvat Konstissa 
toisiinsa rikastuttaen toistensa merkityssi-
sältöjä.  
 
Konstin leikki-ilmapiiri on salliva ja innostava. Toimintaympäristö on esteettinen ja 
leikkiin houkutteleva. Päiväkodin tilat ovat joustavasti käytössä ja lapsille pyritään 
antamaan mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin.  Aikuisen rooli on tärkeä leikkiin 
osallistujana, ohjaajana sekä vuorovaikutustaitojen tukijana. 
  
Lapset käyttävät leikissä mm. roolivaatteita, taidetarvikkeita, soittimia, käsinukke-
ja, liikuntavälineitä ja kangasvaraston aarteita sekä musiikkia.  Leikki on luova se-
koitus eri taiteenaloja, joita maustaa lapsen oma rajaton mielikuvitus. Konstissa 
rohkaistaan lapsia heittäytymään leikin maailmaan!  
 
Leikkejä dokumentoidaan valokuvin lapsen omaan kasvun kansioon. 
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KIELI 
 
Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Konstissa arvostetaan avointa ja lämmintä 
vuorovaikutusta sekä rohkaistaan lasta monipuoliseen itseilmaisuun. Tärkeää on 
turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen sekä lapsen asioiden ja ajatusten 
kuunteleminen. Lämmin huumori sekä kielellä hassuttelu ja leikittely luovat posi-
tiivisen ilmapiirin kasvaa ja kehittyä.  

 
Konstin taidekasvatus tukee kielellisten taitojen 
kehittymistä mm. laajentamalla sana- ja käsiteva-
rastoa, innostamalla aktiiviseen ja rohkeaan vuo-
rovaikutukseen sekä herättämällä keskustelua, 
ajatuksia ja pohdintaa lasta kiinnostavista asioista. 
 
 
 

 
 
YMPÄRISTÖ- JA LUONTOKASVATUS  
 
Konstissa ympäristö- ja luontokasvatuksen 
tavoitteena on vaalia lapsen luontaista 
kiinnostusta luontoon ja rakennettuun ym-
päristöön. Lapsi oppii havainnoimaan, kun-
nioittamaan ja arvostamaan luonnon kau-
neutta ja rikasta värimaailmaa. Luonnon 
värit ja materiaalit innostavat maalausret-
kiin ja metsämuskareihin.  
 
Luontoretket avaavat lapselle mahdolli-
suuden löytää uusia ja lumoavia leikkimaailmoja.  Saatujen positiivisten luontoko-
kemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja huolehtimaan ympäristös-
tään.  

 

YHTEISTYÖ JA KASVATUSKUMPPANUUS 

Konstissa henkilökunta on perheitä varten ja sujuva yhteistyö on toiminnan kivijal-
ka. Perheen taival konstilaisiksi alkaa aloituskeskustelulla ennen lapsen päiväkotiin 
tuloa, jossa vanhemmat saavat mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja kasvattaja saa 
arvokasta tietoa lapsesta. Vuotuisissa kasvatuskeskusteluissa pyritään löytämään 
yhteiset toimintamallit lapsen suotuisan kasvun turvaamiseksi. Päivittäisten koh-
taamisten lisäksi vanhemmille järjestetään keskustelumahdollisuuksia tarvittaessa. 
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Päiväkodin toiminta tulee tutuksi joka kuukauden 
alussa jaettavassa tiedotteessa eli kuukauden kir-
jeessä. 

Vanhempien kanssa käytävät keskustelut ovat tärkeä 
lapsen kasvun seurannan muoto. Konstissa lapsen 
kasvua ja kehitystä dokumentoidaan säännöllisesti 
kasvun kansioon, jonka lapsi saa mukaansa Konstista 
lähtiessään. Kansioon on kerätty muistoja: valokuvia, 
tarinoita, piirustuksia ja maalauksia päiväkotitaipa-
leen varrelta.  

Toimintavuoden alussa järjestetään vanhempainilta. 
Henkilökunnan ja vanhempien yhteiset koulutus- ja 
virkistysillat järjestetään keväisin. Konstissa toimii 

aktiivinen rekisteröity vanhempainyhdistys, joka järjestää paljon mukavaa toimintaa 
ja luo puitteet perheiden välisten ystävyyssuhteiden syntymiselle, jotka usein kan-
tavat vielä vuosien päähän.   

Syyskauden keskeisin henkilökunnan ja vanhempien yhteistyöponnistus on Keravan 
joulukadun avajaiset, jossa Konstilla on oma myyntikoju. Tuotteiden suunnittelu ja 
hankintojen tekeminen on pääsääntöisesti henkilökunnan vastuulla ja vanhemmat 
osallistuvat tuotteiden valmistukseen yhteisenä talkoopäivänä. Vanhempien panos 
arpajaispalkintojen hankinnassa sekä itse myyntitapahtumassa joulukadulla on 
merkittävä.  

Kevätkaudella yhteistoiminta pai-
nottuu esiopetusikäisten kevät-
proggiksen ympärille. Koko Kon-
stin porukka on mukana proggik-
sen taustajoukoissa, kuten lipun-
myynnissä, puvustuksessa ja arpa-
jaispalkintojen hankinnassa.  

Konstin tilaisuuksiin ovat terve-
tulleita myös muut lapselle tärkeät 
ihmiset kuten sisarukset, isovan-
hemmat ja kummit.   Entiset kon-
stilaiset voivat liittyä Pro Konsti-

clubiin, jolloin heihin pidetään yhteyttä kutsuen mukaan erilaisiin tapahtumiin. 
Vaikka hoitosuhde päättyykin esiopetusvuoteen, konstilaisuus säilyy sydämissä.  
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ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET   

Konstissa toimii oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka konsultoi säännölli-
sesti ryhmissä, havainnoi ja yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa arvioi lasten kas-
vua ja kehitystä. Havaintojen ja mahdollisten asiantuntijan lausuntojen pohjalta 
suunnitellaan yhteistyössä perheiden 
kanssa se, miten lapsen tuen tarpeisiin 
vastataan.  On tärkeää, että tuen tar-
peet tunnistetaan mahdollisimman var-
hain ja lapselle järjestetään hänen kas-
vuaan, kehitystään ja oppimistaan edis-
tävä kasvuympäristö sekä muu mahdol-
linen tuki.  

Erityisopettaja toimii yhteistyössä myös 
muiden tahojen kuten neuvolan, tera-
peuttien, psykologien, sosiaalitoimen ja 
vammaishuollon kanssa.  

Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteu-
tetaan Keravalla toimivaa varhaisen tuen kolmiportaista mallia, joka painottaa ylei-
sen tuen tarjoamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapselle tutussa kas-
vuympäristössä. Esiopetuksessa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. 

Konstin taidekasvatus tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä ja tunne-elämää 
sekä vahvistaa itsetuntoa ja sosiaalista hyvinvointia.  

 

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET  
VARHAISKASVATUKSESSA 

Vanhempien kanssa tehdään erityinen varhaiskasvatussuunnitelma lapsille, joilla on 
suomi toisena kielenä. S2-suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan lapsen ikä, yksi-
lölliset tarpeet, kieli- ja kulttuuritausta sekä perheen uskonnollinen vakaumus. Yh-
teistyötä tehostetaan käyttämällä tarvittaessa tulkkia. Konstissa lapsi tutustuu 
suomalaiseen kulttuuriin, vahvistaa suomenkielen taitoaan ja valmiuksiaan sosiaali-
sissa tilanteissa. 
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KONSTIN YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Taideoppilaitosten lisäksi Konsti tekee yhteistyötä neuvolan, koulun, seurakun-
nan, liikuntatoimen, kirjaston, ammatillisten oppilaitosten sekä vaihtelevasti eri 

taiteenalojen ammattilaisten kanssa.  

Konsti kuuluu keravalaiseen kulttuurielä-
mään ja haluaa olla avoin ja näkyvä yhteisö. 
Lapset ilahduttavat kuvataidenäyttelyillä ja 
esityksillä mm. terveyskeskuksen vuodeosas-
ton potilaita ja vanhusten päiväkeskuksen 
asiakkaita. 

 

 

 

TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Konstin työyhteisö arvioi toimintaansa monin eri tavoin. Viikoittaisissa tiimipalave-
reissa arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Talon yhteisissä 
viikkopalavereissa keskustellaan työkäytännöistä ja tapahtumista. Kaikki palaverit 
dokumentoidaan. Kerran kuukaudessa vie-
tetään pedagogista kahvihetkeä, jossa työ-
ryhmä keskustelee ja vaihtaa mielipiteitä 
ajankohtaisista aiheista. 

Syys- ja kevätkaudella pidettävinä työyhtei-
sön suunnittelu- ja arviointipäivinä käydään 
läpi toiminnan sisältöä ja kehittämistä sekä 
käsitellään vanhemmilta saatua palautetta. 
Suunnittelupäivinä päiväkoti on suljettu.  

Johtaja käy työntekijöiden kanssa keväisin 
kehityskeskustelut, jossa arvioidaan henki-
lökohtaisten tavoitteiden ja työpanoksen 
toteutumista. 
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”On tärkeää millä tavoin ihminen herää, 

miten aloittaa pitkän päivän. 

Ja lapsuushan juuri on meidän aamumme.” 

 

-  Tove Jansson  - 

 

 


