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Taidepäiväkoti Konstin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) perustuu 

valtakunnalliseen sekä Keravan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
 

Taidepäiväkoti Konstin varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen.  

Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä 

Konstin ja lapsen henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. 

 

Konstin vasu on sitova, toimintaa ohjaava työkalu  

ja se on laadittu opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.  

Konstin vasua päivitetään muutosten myötä.  

Lisätietoa sisältöalueista on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta  

sekä Keravan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta. 
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1. YLEISTÄ KONSTISTA  

 

Taidepäiväkoti Konsti on keravalainen, 
yksityinen päiväkoti. Konsti on voittoa 
tuottamaton varhaiskasvatusyksikkö, 
jonka toiminta rahoitetaan päivähoito-
maksuilla, Kelan yksityisen hoidon tuella 
ja kuntalisällä tai palvelusetelimaksuilla. 
Konstilla on asiakasperheitä Keravan 
lisäksi myös lähikunnista. 
 
Konsti on perustettu elokuussa 1995 ja 
sen taustayhteisönä toimii Keravan tai-
depäiväkotiyhdistys ry. Yhdistyksen perustivat Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiik-
kiopisto ja Keravan tanssiopisto. Konsti aloitti toimintansa pienenä neljän ryhmän yksikkönä, 
kunnes laajeni kuuden ryhmän tiloiksi vuonna 2010. 
 
Konstin hallituksen puheenjohtajana toimii kaksi vuotta kerrallaan kunkin oppilaitoksen joh-
tokunnan puheenjohtaja tai muu johtokunnan nimeämä edustaja. Hallituksen jäseninä toi-
mivat taideoppilaitosten rehtorit tai heidän varajäsenensä, päiväkodin varajohtaja henkilö-
kunnan edustajana sekä päiväkodin johtaja, joka toimii esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Konsti hyväksyttiin kesällä 2016 Euroopan ensimmäisenä päiväkotina kansainväliseksi Orff-
opetusta antavaksi varhaiskasvatusyksiköksi. Konsti toimii osana kansainvälistä Orff-koulujen 
verkostoa sekä Pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa Orff-pedagogiikan lippulaivana. Toi-
mintaa dokumentoidaan ja esitellään myös kansainvälisissä yhteyksissä. Lisätietoa Orff-
pedagogiikasta kappaleessa 3.1. 
 
 

1.1 Varhaiskasvatusympäristö 
 
Konstin ympäristö tarjoaa mainiot mahdollisuudet ulkoiluun ja liikuntaan. Päiväkodin lähei-
syydessä on puistoalue ja pihapiiristä löytyy aidattu ”pikkumetsä”. Alle 3-vuotiailla on käy-
tössään oma turvallinen piha leikkivälineineen ja isojen puolelta löytyy runsaasti tilaa kaive-
luun ja juoksemiseen, telineitä kiipeilyyn ja kiviä mielikuvitusleikkeihin ja temppuiluun. Kale-
van urheilupuisto, jäähalli, uimahalli, Killan koulu ja tanssiopiston tanssisali sijaitsevat käve-
lymatkan päässä.  

 
 
Konstissa toimii kuusi touhukasta lapsiryh-
mää, jotka vuosittain muotoutuvat hakijoi-
den mukaan alle 3-vuotiaiden ryhmästä esi-
koululaisiin.  
 
Omassa keittiössä valmistetaan Konstin väel-
le herkullinen aamupala, lounas ja välipala. 
Ruokalista mukailee Keravan kaupungin päi-
väkotien ruokalistaa erityisruokavaliot huo-
mioon ottaen. 



 
Konstissa annetaan perusopetuslain alaista esiopetusta sekä taideoppilaitosten opettajien 
antamaa taiteiden perusopetusta. Päiväkodin tilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan, lei-
kin, levon ja monipuolisen taiteen tekemisen ja kokemisen. Konsti on suosittu vierailukohde 
sekä harjoittelupaikka alan opiskelijoille ja muille työharjoittelijoille. 
 

1.2 Henkilökunta 
 
Konstissa työskentelee runsas ja värikäs joukko alansa ammattilaisia. Työyhteisöä yhdistää 
konstihenkisyys, halu tehdä työnsä hyvin ja kehittyä siinä. Henkilökunnasta löytyy monen-
laista erityisosaamista sekä intoa opiskella uutta. Useita Konstin kasvattajia on kouluttautu-
nut Orff-pedagogeiksi. 
 
Konstin henkilöstörakenne on asetusten 
mukainen. Jokaisessa yli 3-vuotiaiden ryh-
mässä on kaksi varhaiskasvatuksen opetta-
jaa (VO) ja yksi varhaiskasvatuksen lasten-
hoitaja (VLH). Talossa on oma ryhmissä 
kiertävä sijainen sekä siisteydestä ja tekstii-
lihuollosta vastaava toimitilahuoltaja. Ruo-
kaa Konstissa valmistavat keittäjä ja keit-
tiöapulainen. Konstissa on myös ikioma, 
lapsiryhmässä toimiva varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja (VEO). 
 
 

2. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET 
 
2.1 Toiminta-ajatus ja arvot 
 
Konstissa vallitsee lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri, joka yhdessä innostavan toimintaympäris-
tön kanssa luo lapselle turvallisen paikan kasvaa ja kehittyä omien vahvuuksien ja edellytyk-
sien kautta.  
 

Musiikki, kuvataide ja tanssi sekä liikunta sisältyvät Konstissa 
lapsen jokapäiväiseen arkeen ja leikkiin.  Monipuoliseen il-
maisuun rohkaiseminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kas-
vua ja antaa lapselle hyvän pohjan kasvaa oman mielipiteensä 
ilmaisevaksi aktiiviseksi kansalaiseksi. Lapset oppivat pienestä 
pitäen kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta ja heitä ohja-
taan suvaitsevaisuuteen sekä toisen arvostamiseen.  
 
Toiminnan teemat löydetään yhdessä lasten kanssa heidän 
elämysmaailmastaan. Suunnittelussa huomioidaan lapsen 
kehitystaso ja yksilölliset mieltymykset sekä arvostetaan lap-
sen tapaa toteuttaa itseään. Jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta 
vaalitaan ja rohkaistaan. Päiväkodin henkilökunta suunnitte-
lee ja toteuttaa taidekasvatusta yhteistyössä Keravan taide-
oppilaitosten opettajien kanssa. 



 

Konstin arvot 
 
Lapsuuden ainutkertaisuus 
 
Toiminnassa on keskeistä lapselle ominaisen luovuuden sekä uteliaisuuden kunnioittaminen 
ja tekemiseen rohkaiseminen, arvostaen lapsen omaa tapaa hahmottaa ja jäsentää ympäröi-
vää maailmaa. Lapsi kohdataan aidosti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti lämpöisessä, turvalli-
sessa ilmapiirissä ja lapselle tarjotaan kasvurauha.  
 
Lapsuuden kunnioitus merkitsee persoonallisuuden näkemistä ja arvostamista, lapsen yksi-
löllisyyden kunnioittamista. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin 
hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi, huomioon otetuksi ja ymmär-
retyksi, oikeus kasvaa omaksi itsekseen. Lapsella on oikeus lapsuuden huolettomuuteen ja 
turvaan.  
 
Osallisuus 
 
Arvokkaina asioina toiminnassamme korostuu varhaiskasvatuksen yhteisön keskinäinen vuo-
rovaikutus, yhteisöllisyys, toisten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. Varhaiskasvatus tarjo-
aa turvalliset puitteet opetella osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Konstissa erilaiset aja-
tukset, mielipiteet ja toimintatavat nähdään rikkautena.  
 
Luovuus lapsen leikissä 
 
Taide ja leikki kulkevat käsi kädessä. Leikki on luova sekoitus eri taiteenaloja, jota maustaa 
lapsen rajaton mielikuvitus. Konstissa 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 merkityksellistä. Avoimet vuorovaikutussuhteet 
kaikkien osapuolten kesken ovat yksi tärkeistä lapsen hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Kon-
stin aktiivinen vanhempaintoimikunta verkostoi perheitä ja tukee varainhankinnallaan yhtei-
siä tapahtumia. Sanotaan, että kerran konstilainen, aina konstilainen. Yhteys perheisiin säilyy 
usein pitkään Konstikauden jälkeen. 
 

 

 



 

2.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet 
 
 
Konstissa noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita.  Tavoitteena on 
 

1. edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä 
ja hyvinvointia 

2. tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutukselli-
sen tasa-arvon toteuttamista 

3. toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 
monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset 

4. varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus-
ympäristö 

5. turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutus-
suhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä 

6. antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää 
sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kult-
tuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista 
taustaa 

7. tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea var-
haiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä 

8. kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertais-
ryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulleen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten 
kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

9. varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
10. toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen ta-

sapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen 
vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä 
   

  Lainaus: Keravan varhaiskasvatussuunnitelma 

 
 
 

2.3 Oppimiskäsitys  
 
Konstissa lapset kasvavat, kehittyvät sekä 
oppivat kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuk-
sessa muiden ihmisten ja lähiympäristön 
kanssa. Lapset nähdään aktiivisina toimi-
joina ja tiedon muokkaajina, jossa keskeis-
tä on toisilta oppiminen. Oppimisen lähtö-
kohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, 
heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaa-
misensa. Myönteiset tunnekokemukset, 
turvalliset vuorovaikutussuhteet ja koke-
mus yhteisöön kuulumisesta edistävät 
lasten osallisuutta ja elinikäistä oppimista. 
 



Konstissa jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä 
itsestään oppijana. Konstissa noudatetaan lapsikeskeistä pedagogiikkaa, kasvatuksen ja ope-
tuksen tehtäviä lähestytään lapsen näkökulmasta sensitiivisesti lasta ja leikin merkitystä ar-
vostaen. 
 

2.4 Laaja-alainen osaaminen  
 
Konstissa luodaan tukeva pohja lasten laaja-alaiselle osaamiselle, jonka kehittyminen jatkuu 
läpi elämän. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 
tahdon kokonaisuudesta. Se on myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen 
edellyttämällä tavalla. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työnteko sekä kansalaisena toimi-
minen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaa-
mista. 
 
Konstissa huomioidaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toimintakulttuurin ja oppimisym-
päristöjen kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa. Laaja-alaisen osaa-
misen toisiinsa liittyvät osa-alueet ovat 
 

 ajattelu ja oppiminen 
 kulttuurillinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
 monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
 osallistuminen ja vaikuttaminen  

 

2.5 Oppimisympäristö 
 
Päiväkodin tilat on pyritty järjestämään niin, että ne ovat esteettiset sekä viihtyisät ja mah-
dollistavat lapsen omaehtoisen leikin ja oppimisen. Leikkitiloja muokataan aktiivisesti lasten 
kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Lapsia ohjataan havainnoimaan ympäristöä, herkistä-
mään aisteja, tutkimaan, ihmettelemään, ideoimaan, kehittämään ajattelu- ja päättelykykyä, 
kielellistä ilmaisua sekä mielikuvitusta.  
 

Lapsilla on mahdollisuus käyttää monipuolisesti taide-
välineistöä. Konstissa kaikki lasten työt ovat arvokasta 
taidetta ja niiden esille laittoon kiinnitetään erityistä 
huomiota. Näin lapsi oppii arvostamaan omia ja toisten 
töitä. Konstissa on laadukas soitinvalikoima viisikielisis-
tä kanteleista Djembe-rumpuihin sekä rytmisoittimiin. 
Taidetalossa on käytössä laadukkaiden kuvataidetar-
vikkeiden lisäksi muun muassa grafiikan prässi sekä 
savenpolttouuni.  
 
Päiväkodin ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät ja piha-
alueet toimivat osana monipuolista oppimisympäris-
töä. Lähiluonto ja säännölliset vierailukohteet kuten 
Sinkka, terveyskeskuksen vuodeosasto, Esperi, Vom-
ma, kirjasto ja teatterit, toimivat erinomaisesti tutun 
ympäristön rikastuttajana ja kasvun polkuna kohti ava-
rampaa maailmaa. 

 



3. TOIMINTAKULTTUURI 

 
3.1 Perushoito ja terveyskasvatus  
 
Lapsen arkea rytmittävät päivittäin toistuvat, turvalliset perusrutiinit, ruokailut, ulkoilut ja 
lepohetket. Nämä ovat oivallisia hetkiä omatoimisuuden harjoitteluun ja kokeiluun. Konstis-
sa lapsia kannustetaan kokeilemaan itse jo pienestä pitäen. Tämä tukee hyvin lapsen kehit-
tyvää itsetuntoa ja innostaa uusien taitojen oppimista. Kasvattajat ohjaavat lasta terveelli-
seen ja liikunnalliseen elämäntapaan.  
 
Lapset ulkoilevat Konstissa pääsääntöisesti kaksi kertaa päivässä. Ulkona tarjolla on moni-
puolisesti liikuntavälineitä ja leluja erilaiseen luovaan ja liikunnalliseen toimintaan. Konstin 
pikkumetsä toimii oivallisena retkeilykohteena ja onkin päivittäisessä käytössä. Lapsiryhmät 
lähtevät säännöllisesti reippailemaan päiväkodin pihan ulkopuolelle erilaisiin retkikohteisiin, 
kuten lähipuistoihin ja metsiin. 
 
Terveyskasvatus edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä kasvua. Kiinnitämme huomiota terveyt-
tä edistäviin seikkoihin kuten käsihygieniaan, terveelliseen ravintoon, riittävään lepoon, päi-
vittäiseen liikuntaan sekä ulkoiluun. Lapsen psyykkistä ja sosiaalista kasvua edistämme sosi-
aalisia vertaissuhteita tukien ja lämpimällä vuorovaikutuksella lapsen, perheen sekä kasvat-
tajan välillä. 
 

3.2 Yhteisöllisyys ja osallisuus 
 
Konsti on tiivis yhteisö, joka koostuu lapsista, vanhemmista ja henkilökunnasta. Konstissa 
vallitsee iloinen ja kannustava ilmapiiri, jossa kaveria autetaan ja huomataan toisen hyvä 
antamalla positiivista palautetta. Henkilökunta vaalii lasten ystävyyssuhteiden kehittymistä 
ja mahdollistaa lapsille päivittäisiä leikkihetkiä yhdessä muiden kanssa. Leikin kautta lapsi saa 
osallisuuden kokemuksia, ja hän on vaikuttamassa leikin kulkuun omien taitojensa mukaises-
ti. 
 
Konstissa lasten ideat otetaan huomi-
oon toiminnan suunnittelussa ja lapsia 
kannustetaan vaikuttamaan päivittäi-
siin tapahtumiin. Ilmaisun rikastutta-
minen ja monipuolistaminen antaa 
lapselle hyvän pohjan kasvaa mielipi-
teensä ilmaisevaksi aktiiviseksi kansa-
laiseksi. Vanhempien kanssa tehdään 
yhteistyötä, jossa hyvän vuorovaiku-
tuksen merkitys korostuu.  
 
Konstissa ryhmien välinen yhteistyö ilmenee esimerkiksi yhteisten sopimusten noudattami-
sella sekä pariryhmätyöskentelyllä (vierekkäiset ryhmät muodostavat parit, jotka poikkeusti-
lanteissa tukevat toistensa päivän kulkua). Leikkikavereita muodostuu yli ryhmärajojen ja 
kasvattajat arvostavat toistensa mielipiteitä ja jaettua tietoa. 
 
 



Yhteisöllisyyttä Konstissa ilmentää koko talon yhteiset tapahtumat kuten kakkuarpajaiset, 
lauluhetket, joulu- ja kevätjuhlat, tempaukset, retket ja vierailut sekä yhteiset säännöt ja 
sopimukset. 
 
Erityinen, jokavuotinen Konsti-tapahtuma on keväällä järjestettävä proggis, jossa eskarit, 
heidän vanhempansa ja Konstin henkilökunta yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat musiik-
kinäytelmän. Myös taideopetus luo erityistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun yhdessä teh-
dään ja saadaan onnistumisen kokemuksia. 
 
Konstin aktiivinen, rekisteröity vanhempainyhdistys toimii lasten hyväksi yhdessä henkilö-
kunnan ja perheiden kanssa. Vanhempainyhdistys tukee taloudellisesti päiväkodin toimintaa 
mm. rahoittamalla retkiä ja hankkimalla uusia soittimia. Vanhempainyhdistyksen toiminnas-
ta lisätietoa oppaassa ”Konstin vanhempien ABC”, joka löytyy Konstin nettisivuilta. 
 
 

3.3 Turvallisuus 
 
Konstissa jokainen lapsi on oikeutettu syliin ja lohtuun sitä tarvitessaan. Lapsi kohdataan 
lämminhenkisesti ja aidosti tarjoten hänelle turvallinen vuorovaikutussuhde aikuiseen. Hen-
kilökunnalta löytyy kykyä asettua lapsen asemaan ja syntyneitä ristiriitoja opetellaan ratkai-
semaan rakentavasti aikuisen opastuksella 
 
Konstissa turvallisuus tarkoittaa myös fyysisesti turvallista ympäristöä. Leikkivälineet ja -
paikat ovat ikätasolle sopivia, ympäristö pidetään ehjänä ja puhtaana sekä aitojen ja porttien 
turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Lapsi luovutetaan vain ennalta sovituille hakijoille ja 
lapsen lääkehoitosuunnitelma sekä allergialistat ovat ajan tasalla. Päiväkodille on laadittu 
turvallisuussuunnitelma, jota tarpeen mukaan päivitetään.  
 
Konstissa kiusaamista ei sallita ja sitä pyritään ehkäisemään suunnitelmallisesti. Konstiin on 
henkilökunnan toimesta laadittu kiusaamisen ehkäisyn, tunnistamisen ja siihen puuttumisen 
suunnitelma. Suunnitelmassa korostetaan kiusaamisen ennalta ehkäisyä ja kasvattajan vas-
tuuta ennakoida sekä tulkita sensitiivisesti lasten tunnetiloja ja sanattomia viestejä. Toimin-
nassa käytetään ikätasoon soveltuvia sovittelevia menetelmiä. Vanhempien osallisuus kiu-
saamistilanteiden selvittelyssä on tärkeää. Suunnitelma löytyy jokaisesta lapsiryhmästä ja se 
on pyynnöstä nähtävillä.   
 

”Lapsi jatkaa sitä tarinaa, jota kuulee itsestään kerrottavan.” 
     - Tuntematon 

 
 

3.4 Yhteistyö perheiden kanssa ja monialainen yhteistyö 
 
Konstissa henkilökunta on perheitä varten ja sujuva yhteistyö on toiminnan kivijalka. Van-
hemmat itse ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita, jonka vuoksi perheeltä päivittäin saatu 
informaatio muodostaa perustan lapsen yksilölliselle kohtaamiselle ja tarpeisiin vastaamisel-
le. Kun lapsi aloittaa Konstissa, sovitaan jokaisen perheen kanssa aloituskeskustelu, jossa 
vanhemmat kertovat kasvattajille arvokasta tietoa lapsestaan sekä voivat esittää kysymyksiä 
ja toiveita liittyen alkavaan päiväkotielämään.  



Myöhemmin toimintakaudella 
käydään vähintään kaksi var-
haiskasvatuskeskustelua, jossa 
lapsen kasvua ja hyvinvointia 
tarkastellaan sekä sovitaan yh-
teiset tavoitteet ja toimintamal-
lit. Tämä suunnitelma kirjataan 
lapsen omaan varhaiskasvatus-
suunnitelmaan, jota päivitetään 
ja arvioidaan lapsen kasvaessa ja 
kehittyessä. Päivittäisten tuonti- 
ja hakukohtaamisten lisäksi 
vanhemmille voidaan tarvittaes-
sa järjestää keskusteluhetki, 
jossa mahdollisuus syventyä lapsen asioihin. 
 
Lapsen tarpeiden mukaan toteutetaan monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kuten neuvo-
lan, lapsi- ja perhetyön sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden 
kesken. Arjessa tehdään yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kuten kirjaston, liikuntapalve-
luiden ja seurakunnan kanssa. Konstissa tehtävä varhaiskasvatus on ehkäisevää lapsi- ja per-
hesosiaalityötä, tarvittaessa henkilökunta osaa ohjata asiakkaita perheitä tukevien peruspal-
veluiden piiriin. Yhteistyö eri toimijoiden kesken toteutetaan aina yhdessä vanhempien 
kanssa. 
 
 

3.5 Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus 
 
Lapset oppivat arjessa jo pienestä pitäen kuulemaan ja näkemään toisia lapsia ja aikuisia, 
jotka ovat eri kulttuuritaustoista lähtöisin. Päivittäisessä kohtaamisessa moninaisuuden hy-
väksyminen on tärkeää. Tutustumalla omaan ja vieraisiin kulttuureihin sekä keskustelemalla 
avoimesti opitaan näkemään kuinka monimuotoista elämä on. Kasvattajat tiedostavat oman 
esimerkkinsä merkityksen vieraskielisen lapsen kielen oppimiselle ja antavat hyvän mallin 
omalla ilmaisullaan. 
 
Kasvattajat tarjoavat lapselle vaihtelevia kielellisiä tilanteita lauluin, loruin, ääneen lukemalla 
sekä antavat aikaa oppimiselle toiston myötä. Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä te-
hostetaan tarvittaessa käyttämällä tulkkia ja konsultoimalla Keravan S2-opettajaa (suomi 
toisena kielenä).  
 
 

4. PEDAGOGINEN TOIMINTA  
 

4.1 Konstin taidekasvatus 
 
Taidekasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä 
sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kult-
tuuriperintöön. Konstissa taidekasvatusta toteutetaan Orffilaisen ajatuksen mukaisesti, jossa 
kuva, liike, sana ja rytmi liittyvät vahvasti toisiinsa. Eri taideaineet toimivat rinnakkain ja lo-
mittain toisiaan tukien.  



Konstin taidekasvatus on lasten ilmaisulle luon-
teenomaista eheyttävää, kaikkeen oppimiseen liit-
tyvää luovaa ja oivaltavaa sekä sensitiivisesti lasta 
kuuntelevaa toimintaa. Lasten ilmaisulle on tyypil-
listä kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen 
yhdisteleminen. Varhaiskasvatuksessa saadut elä-
mykset voivat sytyttää kipinän taiteista nauttimi-
seen ja kulttuurin arvostamiseen sekä pysyvän kiin-
nostuksen taiteita kohtaan. 
 
Taidekasvatusta ohjaa lapsen luontainen tarve tut-
kia ja havainnoida, oppia ja saada kokemuksia ym-
päröivästä maailmasta. Kulttuuri on tärkeä osa lap-
sen identiteettiä. Konstissa arvostetaan taiteen 
merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen tukena. Tai-
dekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta 
suunniteltua toimintaa.  
 
Taideopetus toteutetaan 8 viikon jaksoissa, joiden aikana Keravan tanssiopiston tai kuvatai-
deopiston opettaja ohjaa kerran viikossa ryhmää. 5- ja 6- vuotaiille järjestetään kerran vii-
kossa muiden taideaineiden ohella musiikkiopiston opettajan ohjaama muskari, 3-4-vuotiaat 
osallistuvat oman ryhmän kasvattajien pitämään muskariin.  
 

Myös alle 3 v. lapset osallistuvat säännöllisesti 
Orff-pedagogiikkaan perustuviin muskareihin. 
Niiden lisäksi ryhmän kasvattajat toteuttavat 
lapsille kuvataide- ja liikuntakasvatusta yhteis-
ten tavoitteiden mukaisesti. Pienten varsinai-
nen tanssi- ja kuvataidejakso sijoittuu kevääl-
le, jolloin he osallistuvat 4 viikon ajan tanssi- 
ja kuvataideopiston opettajan ohjaamille tai-
detunneille. Konstin taideopettajien tarjoama 
taidekasvatus perustuu taideoppilaitosten 
omiin opetussuunnitelmiin. 
 

 
Taidekasvatuksen yhteiset tavoitteet 
 

 lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi 
 itsetunnon ja persoonan kokonaisvaltainen tukeminen     
 leikinomaisuus 
 itseilmaisuun rohkaiseminen     
 erilaisten tunteiden kokeminen     
 aistien herkistäminen monipuolisesti     
 elämyksellisyys     
 luovuuden vaaliminen     
 mielikuvituksen rikastuttaminen     
 kulttuurimyönteisyys     
 olla osa suurempaa yhteistä kokemusta, omilla edellytyksillä 



Konstin taidekasvatuksessa elämykset ovat tärkeä osa lasten arkea. Käsiteltävät teemat nou-
sevat ryhmän lasten sen hetkisistä kiinnostuksen kohteista ja aiheista. Teematyöskentely 
tukee kokonaisvaltaista tapaa oppia, sekä edistää lapsen oppimisedellytyksiä, sosiaalisia tai-
toja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. 
 
Teemat ja projektit ylläpitävät ja voimistavat lapsen työskentelymotivaatiota sekä tuovat 
erityisiä elämyksiä ja kokemuksia. Jokaisen lapsen yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten yh-
teiselle luoville prosesseille annetaan riittävästi aikaa ja tilaa. 
 
 

”Taidetta voi nähdä myös taidenäyttelyssä ja taide-elokuvissa.” 

      Teemu 3v. 
 
 
Musiikkikasvatus 
 
Musiikki ja laulu ovat oleellinen osa lasten 
Konstipäivää. Spontaanin musisoinnin lisäksi 
lapsilla on viikoittain ohjattu, tavoitteellinen mu-
siikkituokio. Musiikkikasvatus on kokonaisval-
taista sisältäen rytmin, laulamisen, soittamisen, 
kuuntelukyvyn herkistämisen, musiikin kuunte-
lun, liikkumisen musiikin mukaan, puheen ja im-
provisoinnin. Lasten käytössä on myös laadukas 
ja monipuolinen soitinvalikoima. 
 

 
Tanssi- ja liikuntakasvatus 
 
Konstin tanssille ja liikunnalle on laadittu runkosuunnitelma, 
jossa huomioidaan perusliikunta, musiikkiliikunta, improvi-
saatio ja tanssi. Päiväkodin sijainti mahdollistaa monipuolisen 
liikkumisen. Kävelymatkan päässä sijaitsevat jäähalli, uima-
halli, Keravan liikuntapuisto ja pururadat sekä Killan koulun 
liikunta- ja peilisali. 
 
 
 
 
 
 

Kuvataidekasvatus 
 
Kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun lähtökohtana ovat 
lasten kokemusmaailma ja kiinnostuksen kohteet. Lap-
set saavat mahdollisuuksia moniaistilliseen elämyksel-
liseen työskentelyyn, jossa he voivat rauhassa leikkiä, 
kokeilla ja nauttia. Konstissa arvostetaan lapsen luovia 
ratkaisuja ja persoonallista ilmaisutapaa. 



 

4.2 Orff-pedagogiikka 
 
 

”Rytmiä on vaikea opettaa, sen voi vain vapauttaa.” 
- Carl Orff 

 

 
Aktiivisen, eri taiteenaloja integroivan kokemuksen kautta luodaan elävä, omakohtainen 
kiinnostus musiikkiin, tanssiin, kuvaan, runoon, tarinaan ja draamaan. Kaiken tämän tavoit-
teena on laajentaa ja vahvistaa elämystä sekä taiteen omakohtaista kokemista jokaisen oppi-
jan omista lähtökohdista käsin. Kuukausittaiset kakkuarpajaisesitykset ja keväinen esikoulu-
laisten esitys, puhumattakaan ryhmien toimintaan sisältyvistä tuokioista, tarjoavat näitä eri 
taidemuotoja yhdistäviä, monipuolisesti taiteellisia valmiuksia kehittäviä ja aistikokemuksia 
rikastuttavia elämyksiä lapsille. Orff-pedagogiikka elää vahvasti Konstin arjessa, vauvoista 
eskarilaisiin. 
 
Carl Orffin mukaan musiikkikasvatus etenee kehityksen mukaisella tavalla: rytmi kasvaa pu-
heesta, sitten syntyy melodia ja vasta sitten harmonia. Rytmien soittaminen lähtee liikkeelle 
taputuksista, napsutteluista ja tömistyksistä. Orff-pedagogiikkaan kuuluvat myös soittimet, 
joita on helppo soittaa yhdessä ja jotka kuuluvat päiväkodin ja koulun perussoittimiin, kuten 
rytmisoittimet, rummut ja laattasoittimet. Konstissa on laaja valikoima soittimia, jotka ovat 
osittain myös lasten vapaassa käytössä leikissä ja näkyvillä herättämässä kiinnostusta. 
 
Orff-pedagogisen vuorovaikutteisen oppimisprosessin olennaiset elementit ovat improvi-
sointi, kokeilu, elämys sekä kuuntelu, liike, puhe, laulu ja soitto. Lähtökohtana on usko op-
pimiseen ja tilan jättäminen opettajan omalle osaamiselle ja innovaatiolle. Oman kulttuurin 
juuret; laulut, tanssit, kansansoittimet sekä lorut, runot ja tarinat ja niiden kautta muihin 
kulttuureihin tutustuminen ovat prosessissa keskeistä. Lähikulttuuri mahdollisuuksineen 
rikastaa elämyspohjaista toimintaa. Lisää tietoa Orff-pedagogiikasta löytyy Orff OPS- musiik-
kipedagogiikan koulutusohjelman opetussuunnitelmasta. 
 
 

4.3 Leikki 
 
Leikki on varhaiskasvatuksen keskeisin ja tärkein toi-
mintatapa lapsen arjessa. Lapsi oppii leikkiessään ja 
leikki toimii yhdessä taiteen kanssa itseilmaisun sekä 
mielenkiinnon kohteiden perustana. Taide-elämykset 
ja leikki kietoutuvat Konstissa toisiinsa rikastuttaen 
toistensa merkityssisältöjä. 
 
Konstin leikki-ilmapiiri on kannustava ja innostava. 
Toimintaympäristö on esteettinen ja leikkiin houkutte-
leva. Päiväkodin tilat ovat joustavasti käytössä ja lap-
sille tarjotaan mahdollisuuksia pitkäkestoiseen leikkiin. 
Aikuisen rooli on tärkeä leikkiin osallistujana, ohjaaja-
na sekä vuorovaikutustaitojen tukijana.  



Leikki on luova sekoitus eri tieteenaloja, joita maustaa lapsen oma rajaton mielikuvitus. 
Konstissa lapsia rohkaistaan heittäytymään leikin maailmaan ja kasvattajan vastuulla on ri-
kastuttaa lasten leikkiä tarjoten välineitä, materiaaleja ja vaihtuvia leikkipaikkoja. Ryh-
mäleikit ovat tärkeitä sosiaalisia oppimistilanteita, joissa lapset harjoittelevat mm. säätele-
mään tunteitaan, ratkaisemaan ristiriitoja ja huomioimaan toisia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin 
kautta ja vahvistaa positiivista me-henkeä. 
 
Leikin havainnointi ja dokumentointi on lapsen kehityskaaren kannalta tärkeää. Kasvattajan 
rooli on seurata miten lapsen leikki muuttuu ja kehittyy toimintavuoden aikana ja dokumen-
toida se näkyväksi. 
 
 

4.4 Oppimisen monet muodot 
 
Minä ja meidän yhteisö 
 
Lapsen elinpiiri laajenee, kun hän aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtä-
vänä on tukea lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä 
toimimista. Apuna toiminnassa voidaan käyttää satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, 
draamaa, erilaisia mediasisältöjä, vierailijoita, 
vierailukäyntejä ja lähiympäristön tapahtumia.  

 
Katsomuskasvatus 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
(Opetushallitus 2016) mukaan varhaiskasva-
tukseen sisältyy katsomuskasvatusta, jossa 
yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsi-
ryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomuk-
set. Uskonnottomuutta tarkastellaan lasten 
kanssa muiden katsomusten rinnalla. Varhais-
kasvatus Konstissa on uskonnollisesti, puoluepoliittisesti sekä katsomuksellisesti sitouttama-
tonta. Tämä tarkoittaa, että kaikkia katsomuksia tarkastellaan tasavertaisina arvostelematta 
niitä. Katsomuskasvatus on yleissivistävää ja sitä toteutetaan osana pedagogista toimintaa. 
Katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja 
ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten 
identiteettien kehitystä.  
 
Yhteistyö ja vuorovaikutteinen suhde perheiden kanssa on tärkeää kulttuurillisiin eroihin ja 
katsomuksiin tutustuessa. Varhaiskasvatuksessa katsomuskasvatusta lähestytään konkreetti-
sesti arjen ilmiöiden kautta. Näitä ilmiöitä ovat muun muassa erilaiset kulttuurien tavat, juh-
lat sekä ajankohtaiset asiat. Lasten kanssa toimiessa on tärkeää jättää tilaa myös lasten 
omalle pohdinnalle, kysymyksille ja uteliaisuudelle uusien katsomusten ja tapojen edessä. 
Tämä kasvattaa lapsen ymmärrystä erilaisista perinteistä, tavoista ja käsitteistä.  
 
Konstin perinteisiin kuuluvat lasten joulukirkko Keravan kirkossa sekä pääsiäishartaus, jonka 
käy pitämässä seurakunnan lapsityöntekijä. Konstissa vietetään muitakin vuodenkiertoon 
liittyviä juhlia ja tapahtumia, jotka ilmentävät kulttuuria, perinteitä ja tapoja. Jos lapsi ei 
vanhempien toiveesta osallistu kirkollisiin tapahtumiin, järjestetään hänelle korvaavaa toi-
mintaa päiväkodissa. 



Kielen rikas maailma 
 
Kielen kehitys on yhteydessä lapsen kulttuurilliseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-
alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keino-
ja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen. Kieli on lapsille niin oppimisen 
kohde kuin väline. Kielen avulla lapsi pystyy hallitsemaan ja ottamaan haltuun erilaisia tilan-

teita muun muassa itseilmaisussa, vuorovaikutuksessa 
sekä tiedon hankinnassa. 
 
Kielen kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuk-
sen kieliympäristö sekä yhteistyö vanhempien kanssa. 
Varhaiskasvatuksessa on tärkeä ottaa huomioon lasten 
kasvavan erilaisissa kielellisissä ympäristöissä, jotka 
vaikuttavat lapsen kielellisen identiteetin kehittymi-
seen. Kielelliset identiteetit vahvistuvat, kun lasta tue-
taan ja ohjataan kielellisten taitojen ja valmiuksien kes-

keisillä osa-alueilla. Varhaiskasvattajan rooli kielen kehittymisen kannalta on suuri. Aikuisen 
mallintaminen, sensitiivisyys, reagointi- ja keskustelukyky, tukeminen sekä ohjaaminen ar-
jessa ja leikissä on kielen kehittymisen kannalta tärkeää.  
 
Kieli on ajattelun ja ilmaisun väline. Saduttaminen ja haastattelut toimivat väylänä lapsen 
ajatuksiin. Konstissa arvostetaan avointa ja lämmintä vuorovaikutusta sekä rohkaistaan lasta 
monipuoliseen itseilmaisuun. Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen, lapsen asioiden 
ja ajatusten kuunteleminen sekä kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää kielen kehityksen 
kannalta. Konstin taidekasvatus tukee kielellisten taitojen kehittymistä muun muassa laajen-
tamalla sana- ja käsitevarastoa, innostamalla aktiiviseen ja rohkeaan vuorovaikutukseen sekä 
herättämällä keskustelua, ajatuksia ja pohdintaa lasta kiinnostavista asioista.  
 
 
Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle valmiuksia havainnoida, tutkia, jäsentää 
sekä ymmärtää ympäristöään.  Lapsia ohjataan ja kannustetaan toimimaan sekä luonnossa 
että rakennetuissa ympäristöissä.  
 
Varhaiskasvatus tukee matemaattisia ajatteluvalmiuksia 
sekä sisältää ympäristö- ja teknologiakasvatusta. Tekno-
logiakasvatuksen tarkoituksena on kannustaa lapsia tu-
tustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan.  
 
Konstissa jokaisessa lapsiryhmässä on puhelin, tietokone, 
tabletti sekä kamera. Lapset saavat tutustua teknologiaan 
turvallisesti varhaiskasvattajien läsnä ollessa esimerkiksi 
kuvaten leikkejä ja omaa toimintaa, pelaten pedagogisesti 
mietittyjä pelejä ja nauhoittaen ääntä tai kuvaa. Havain-
not, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtä-
mään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajatteli-
joina ja oppijoina. 
 
 



Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan lapsen luontosuhteen vahvistamista, vastuullista toi-
mimista ympäristössä sekä opastaa lapsia kohti kestävää elämäntapaa. Lasten kanssa harjoi-
tellaan muun muassa säästeliäisyyttä ja yhteisistä tavaroista huolehtimista. Ympäristökasva-
tus sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä 
sekä toimiminen ympäristön puolesta. 
 
 

5. LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI 
 

5.1 Tuen muodot ja toteuttaminen 
 
Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatustoimintaa ja kuuluu Konstissa 
kaikille lapsille. Pedagogisella tuella tarkoitetaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tämä 
kolmiportainen malli muodostaa joustavan kokonaisuuden, jossa tarvittaessa voidaan liikkua 
portaiden välillä. 
 

Konstissa toimii oma varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettaja (VEO) osana kasvatushenkilöstöä 
sekä monialaisen pedagogisen tuen ryhmää. 
VEO toimii tiiviissä yhteistyössä ryhmien kasvat-
tajien ja vanhempien kanssa. Hän havainnoi ja 
konsultoi ryhmissä sekä yhdessä kasvattajien 
kanssa keskustelee tuen tarpeista koko lapsi-
ryhmän ja yksittäisen lapsen tasolla. Tuen tar-
peen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat 
koko henkilöstölle. Havaitessaan lapsen kasvus-
sa tai oppimisessa mahdollista tuen tarvetta, 
kasvattajat keskustelevat kuitenkin aina ensin 
lapsen vanhempien kanssa. 

 
Monialaisen pedagogisen tuen ryhmä käsittelee tarpeen mukaan lapsiryhmän asioita yhtei-
söllisesti tai yksilöllisesti. Tähän ryhmään kuuluvat lapsiryhmän kasvattajat, lapsen vanhem-
mat, VEO ja tarvittaessa päiväkodin johtaja sekä muut lapsen kasvusta ja kehityksestä vas-
taavat tahot ja asiantuntijat. Vanhempiin ollaan yhteydessä heti, kun lapsella havaitaan kehi-
tyksen tai oppimisen haasteita tai kasvattajilla herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Vanhem-
pien kanssa keskustellaan tuen muodoista ja tuen keskeisistä periaatteista. Näiden keskuste-
lujen pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä tuen järjestämisessä, lähtökohtana lapsen 
vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tuki rakentuu näihin yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaamalla sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista, että 
yksilöllisistä tukitoimista ja se järjestetään osana päivittäistä toimintaa.  
 
Lapselle suunnatut tukitoimet järjestetään lapsen omassa ryhmässä omien kasvattajien toi-
mesta VEO:n tukemana. Ryhmän toimintaympäristöä sekä toimintaa muokataan tarvittaessa 
lapsen tarpeisiin sopivaksi ja lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunni-
telmaan. On äärimmäisen tärkeää tunnistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhain ja 
järjestää lapselle hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä kasvuympäristö sekä 
muu mahdollinen tuki. Tuen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten silloin, kun kaikki osa-
puolet osallistuvat luottavaisin mielin yhteistyöhön.  
 



Konstissa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään 
ja ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen 
kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Konstin taidekasvatus tu-
kee kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä ja tunne-elämää sekä vahvistaa itsetuntoa ja sosiaa-
lista hyvinvointia. Tarkempaa tietoa eri tukimuodoista löytyy Keravan kasvatus- ja opetus-
toimen laatimasta Pedagogisen tuen ja huollon oppaasta tai Keravan kaupungin varhaiskas-
vatussuunnitelmasta. 
 
 

6. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN SEKÄ  
PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI 
 
6.1 Toiminnan arviointi ja kehittäminen 
 
Konstin työyhteisö arvioi toimintaansa monin tavoin. Viikoittaisissa tiimipalavereissa arvioi-
daan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Jokainen tiimi käyttää kerran kuukaudes-
sa hiukan pidemmän ajan oman toimintansa arviointiin. Talon yhteisissä viikkopalavereissa 
keskustellaan työkäytännöistä ja tapahtumista. Kaikki 
palaverit dokumentoidaan. Keskimäärin kerran kuu-
kaudessa vietetään pedagogista palaveria, jossa työ-
ryhmä keskustelee ja vaihtaa mielipiteitä ennalta sovi-
tusta ajankohtaisesta aiheesta.  Työryhmän valmisteli-
jana toimii VEO.  
 
Syys- sekä kevätlukukauden aluksi Konstissa vietetään 
koko työyhteisön suunnittelu- ja arviointipäiviä. Niissä 
käydään läpi toiminnan sisältöä ja kehittämistä sekä 
käsitellään vanhemmilta saatua palautetta. Suunnitte-
lupäivinä päiväkoti on suljettu.  
 
Vuotuiset kehityskeskustelut päiväkodin johtajan 
kanssa toteutetaan joko henkilökohtaisina yksilöta-
paamisina tai tiimiarviointeina. Kehityskeskusteluissa 
tarkastellaan henkilökohtaisia vahvuuksia, tavoitteita 
ja työpanoksen toteutumaa tiimityöskentelyssä. Konsti 
tarjoaa työntekijöille ajankohtaisia koulutuksia ja roh-
kaisee työntekijöitä ylläpitämään ja kehittämään aktii-
visesti omaa osaamista ja koulutustaan. Jokainen työntekijä kantaa kuitenkin päävastuun 
oman itsensä kehittämisestä ja tiedon jakamisesta koko työyhteisön hyödyksi. 
 
Päiväkodin lapsen pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan arjessaan toiminnan arviointiin ja 
kehittämiseen. Lapsille järjestetään tuumaushetkiä, jossa lapsi pääsee vaikuttamaan ja ker-
tomaan omia mielipiteitään aikuiselle. Apuna voidaan käyttää erilaisia haastattelulomakkei-
ta, leikkiä, taiteilua tai mitä vain lapselle mielenkiintoista tekemistä. Pienet lapset, joilla ei 
vielä ole varsinaista puheilmaisua, osallistuvat esimerkiksi äänteillä, eleillä, ilmeillä ja piirtä-
mällä. Kasvattaja sanoittaa pienten lasten ilmaisua innostaen ja kannustaen. 
 

 
 



6.2 Pedagoginen dokumentointi 
 
Päiväkodin henkilökunnalla, etenkin varhaiskasvatuksen opettajilla, on tärkeä rooli pedago-
gisessa dokumentoinnissa. Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, 
arvioinnin, toteuttamisen ja kehittämisen keskeisin työtapa. Dokumentointi on jatkuva pro-
sessi, jossa dokumentit, havainnot ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat 
ymmärryksen toiminnasta.  
 
Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja vanhempien osallistumisen toiminnan 
arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen omalta taholtaan. Pedagogisen dokumentoinnin 
tarkoituksena on kerätä ja tuottaa tietoa lasten elämästä, mielenkiinnon kohteista, ajattelus-
ta, oppimisesta, tarpeista ja lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella, mutta monipuolisella 
tavalla.   
 
Konstissa pedagoginen dokumentointi näkyy monel-
la tavalla. Pedagogiseen dokumentointiin sisältyy 
muun muassa valokuvat, valokuvaaminen, haastat-
telut, lasten tuumaushetket, havainnointi ja esimer-
kiksi näkyvä taide, joka sisältää kaikenlaiset piirrok-
set, maalaukset ja käsityöt. Myös 3- 4- ja 5-
vuotisneuvolakäyntejä varten täytettävä havain-
nointikaavake sekä lapsen henkilökohtainen var-
haiskasvatussuunnitelma ovat dokumentointimuo-
toja. 

 
Konstissa lapsen kasvua ja kehitystä tallennetaan 
perinteiseen kasvun kansioon, jonka lapsi saa mu-
kaansa Konstista lähtiessään. Kansioon on kerätty 
arvokkaita muistoja; valokuvia, tarinoita, piirustuk-
sia ja maalauksia päiväkotitaipaleen varrelta.  
 
 
 
 
 
 

”On tärkeää millä tavoin ihminen herää, 

Miten aloittaa pitkän päivän.  

Ja lapsuushan juuri on meidän aamumme.” 

 

- Tove Jansson 


