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1 JOHDANTO

Tikkurilan Montessori-
päiväkoti Orvokki (kuva 
oikealla) perustettiin 
vuonna 1984. Alussa 
päiväkodissa oli kaksi 
osapäiväryhmää. Tällä 
hetkellä Orvokissa 
toimii yksi 15:ta  lapsen 
ryhmä ja toiminta-aika 
on klo 8.00-14.15. 
Työntekijöitä on kolme.
Orvokki sijaitsee 
Tikkurilan keskustassa 
rauhallisella alueella, kaikkien palvelujen lähellä. Hyödynnämme mm. Tikkurilan 
kirjaston ja Lasten taidetalo Pessin palveluja.

Tikkurilan Montessori-päiväkoti Rantakaisla (kuva alhaalla) perustettiin vuonna 
1997. Rantakaislassa toimii kaksi kokopäiväistä lapsiryhmää. Alle 3-vuotiaiden 
ryhmässä on kahdeksan lasta, 3-6-vuotiaiden ryhmässä lapsia on 21. Työntekijöitä on 
yhdeksän. Rantakaislan toiminta-aika on perheiden tarpeen mukaan, klo 7.00-17.00 
välillä. Rantakaisla sijaitsee Viertolan kaupunginosassa, rauhallisella pientaloalueella, 
Keravanjoen rannalla.

Käytämme lähellä sijaitsevan Vantaan tanssiopiston tiloja säännöllisesti 
liikuntatuokioihimme. Välillä käymme liikkumassa myös Tiikeriareenalla. Teatteri-, 
musiikki- ja tanssitaidetta lapsille tarjoavat Tanssiteatteri Raatikon sekä Vernissan 
tilat ovat myös kävelymatkan päässä Rantakaislasta.

Varhaiskasvatustyömme lähtökohtana on montessoripedagogiikka. Kolmen viimeisen 
vuoden aikana olemme Rantakaislassa kokeilleet pienryhmätoiminnan soveltuvuutta 
montessoripäiväkodin toimintatapaan. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Mm. lapsen 
yksilöllinen huomioiminen on toteutunut hyvin ja siirtymätilanteet ovat sujuneet 
rauhallisesti.
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2 LAPSIKÄSITYS, MONTESSORIKASVATUKSEN PEDAGOGISET 
PERUSTEET

Orvokin ja Rantakaislan varhaiskasvatus perustuu Maria Montessorin, 
montessorilaisen kasvatusfilosofian perustajan, ajatuksiin lapsesta. 
 
Lapsi on luonnostaan utelias ja tiedonhaluinen. Hän haluaa toistaa oppimiaan asioita.
Lapsi käyttää kaikkia aistejaan tutkiessaan ympäristöään. Työskentely 
montessoriympäristössä auttaa lasta muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityksen 
ympäröivästä maailmasta ja itsestään sen osana. Lapsi on työskennellessään 
kiinteässä vuorovaikutuksessa muiden lasten ja ryhmän aikuisten kanssa. Lapsi oppii 
huomioimaan muita, kunnioittamaan toisen työrauhaa ja työskentelemään yhdessä 
muiden kanssa. (Kts. herkkyyskaudet). Lasten kanssa työskentelevien aikuisten 
vastuulla on myönteiseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen kannustavan 
tunneilmaston luominen.

Moniammatillinen kasvattajayhteisömme on opiskellut montessoripedagogiikkaa ja 
on sitoutunut montessoripedagogisiin toimintamuotoihin. Vaikka 
montessoripedagogiikka syntyi 1900-luvun alkupuolella Italiassa, koemme sen 
sopivan hyvin myös 2010-luvun Vantaalle. Montessoripedagogiikka on 
sovellettavissa aina siihen maahan, aikaan ja kulttuuriin missä kulloinkin toimitaan.

Vastaanottavainen mieli

Maria Montessori puhuu vastaanottavaisesta mielestä kuvatessaan alle kouluikäisen 
lapsen tapaa ajatella ja rakentaa psyykkisiä ja fyysisiä voimavarojaan. Lapsen 
vastaanottavaiselle mielelle on tyypillistä valikoimattomuus. Alle 3-vuotias lapsi 
”imee” eli absorboi sisäänsä vaikutteita ympäristöstään, esim. puhuttua kieltä, 
liikkumista ja asenteita, kykenemättä suodattamaan niitä mitenkään. Tämän ikäisen 
lapsen oma tahto ei ole vielä kehittynyt. (Kts. Alle 3-vuotiaan lapsen toiminnan 
erityispiirteitä.) Tämän ikäisten lasten kanssa työskentelevillä aikuisilla on suuri 
vastuu ja paljon positiivisia mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisellä ja 
merkityksellisellä tavalla lapsen tulevaan kehitykseen.

N. 3-vuotiaana lapsen vastaanottavaisen mielen rakenne muuttuu tiedostavaksi. Lapsi 
käsittelee alle 3-vuotiaana omaksumiaan asioita toiminnan kautta aktiivisesti, omaa 
tahtoaan käyttäen. (Kts. valmisteltu ympäristö.)

Herkkyyskaudet

Toinen keskeinen käsite montessorikasvatuksessa on herkkyyskaudet. Niillä 
tarkoitetaan ajanjaksoja jolloin tiettyjen taitojen ja ominaisuuksien omaksuminen on 
luontevaa ja vaivatonta. Herkkyyskaudet vaikuttavat alle kouluikäisen lapsen 
elämässä tietyn ajan ja häviävät sitten. Tällaisia herkkyyskausia ovat esim. kielellisen 
ja sosiaalisen kehityksen herkkyyskaudet. Lapsen kielellistä herkkyyttä stimuloivat 
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ympäristön montessorivälineet. Lapsi voi esim. tunnustella hiekkapaperista tehtyjä 
kirjaimia. Seinillä on katseltavana kauniita kuvia joissa on kirjaimia. Lapsi kuulee 
kieltä päivittäin piireissä joissa lauletaan ja loruillaan.

Valtakunnan ja kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmat ovat Orvokin ja Rantakaislan 
varhaiskasvatustyötä ohjaavia asiakirjoja. Seuraamme aktiivisesti varhaiskasvatuksen 
tutkimusta ja pidämme tärkeänä henkilökunnan jatkuvaa täydennyskoulutusta 
montessoripedagogiikan ja varhaiskasvatuksen saralla. 

3 ARVOT

Päiväkotimme arvot tähtäävät lapsi- ja aikuisyhteisömme hyvinvointiin.Vantaan 
kaupungin arvot ovat luonteva osa toimintaamme. 

Yhteisöllisyys

Lapsen kuunteleminen on oleellista arvostuksen ja yhteisöllisyyden tunteen 
muotoutumisessa. Lapsen osallisuus, mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin arkeen, 
välittää lapselle tunteen siitä että hänen mielipiteensä on tärkeä. 
Vanhempien ja päiväkodin kasvattajien suvaitsevainen, erilaisuutta hyväksyvä asenne 
välittyy lapsille. Lapsi oppii suhtautumaan myönteisesti itseensä sekä toisiin 
kulttuureihin.
Yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Päiväkodin pihatalkoissa keväisin 
ja syksyisin vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Kevät- ja syystempauksissa lapset 
oppivat näkemään vanhempiaan tekemässä asioita yhdessä päiväkodin hyväksi.
Yhteistyö muiden montessoriyksiköiden ja vantaalaisten päiväkotitoimijoiden kanssa 
vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta sekä lapsilla, kasvattajilla että vanhemmilla.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuus näkyy päiväkodeissamme säännöllisenä toimintatapojen tarkasteluna 
ja rohkeutena muuttaa niitä tarvittaessa. Kasvattajayhteisön innovatiivisuus toteutuu 
myös ideoiden syntymisenä ja jakamisena esim. tiimipalavereissa. 
Innovatiivisuudelle myönteinen työilmapiiri on edellytys kehittyvälle ja avoimelle 
kasvatustyölle.
Montessorivälineet on suunniteltu vastaamaan lapsen tiedon- ja tutkimisenhaluun. 
Lapsi voi toteuttaa innovatiivisuuttaan keksiessään niillä uusia käyttötapoja.

Innovatiivisuus toteutuu myös päiväkodin taidekasvatuksessa. Lapsi luo uutta mm. 
piirtäessään, maalatessaan, muovaillessaan tai soittaessaan rytmisoittimilla.
Sosiaalisissa tilanteissa kannustamme lapsia itsekin keksimään ratkaisuja keskinäisiin 
pulmiinsa. Näin ongelmanratkaisutaidot vähitellen kehittyvät.
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Kestävä kehitys

Päiväkotimme kestävän kehityksen periaatteet perustuvat eettisille pohdinnoille:
Mitä lapsi/aikuinen tarvitsee ollakseen onnellinen? Miten haluaisimme asioiden 
olevan tulevaisuudessa? Miten turvaamme oikeudenmukaiset ja turvalliset elämisen 
mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville? Miten kasvatamme lapsista 
vastuukykyisiä yhteiskunnan jäseniä?

Päiväkodeissamme kestävä kehitys lähtee pienistä ja konkreettisista asioista. 
Harjoittelemme konkreettisesti vuorovaikutustaitoja. Kannustamme lapsia 
huolehtimaan kavereistaan. Opetamme lapsia noudattamaan yhteisesti hyväksyttyjä 
sääntöjä ja arvostamaan toisia ihmisiä.  Edistämme erilaisten kulttuurien tuntemusta. 
Tiedostamme tärkeän roolimme asennekasvattajina.

 Montessorivälineet ovat laadukkaita ja kestäviä. Toiminnan alussa hankittu 
perusvälineistö on palvellut jo vuosia. Saamme vanhemmilta lahjoituksia, esim. 
erilaisia papereita askartelutöihimme. Teemme hankintoja kirpputoreilta ja 
kierrätyskeskuksesta.

Keskustelemme lasten kanssa ympäristön suojelun tärkeydestä ja siitä minkä takia on 
tärkeää että jokainen huolehtii aina pienenkin roskan roskakoriin eikä heitä luontoon. 
Tutustumme alan kirjallisuuteen, erityisesti esiopetusikäisten kanssa.

Luonnon, kasvien ja eläinten tutkiminen ja vastuuntunnon  herättäminen luontoa 
kohtaan on olennainen osa montessorikasvatusta. Montessorivälineiden avulla lapsi 
tutustuu konkreettisesti ja monen eri aistinsa avulla mm. maanosiin, lippuihin, 
kasvien ja eläinten osiin jne. 
Päiväkodissa lapset ruokkivat akvaariokaloja, kastelevat kukkia, pyyhkivät pölyjä 
kasvien lehdiltä ja opettelevat näin vastuullista suhtautumista kasveja ja eläimiä 
kohtaan. 

Teemme retkiä lähiympäristöön jossa tarkkailemme mm. vuodenaikojen vaihteluita ja 
lintujen puuhia. Lähellä Rantakaislaa sijaitseva joki luo erinomaiset edellytykset 
luonnon tutkimiselle. Lisäksi saamme nauttia luonnon virkistävästä vaikutuksesta 
kauniissa vantaalaisessa joenrantamaisemassa.

4 OPPIMISTOIMINTOJEN ORGANISOINTI

4.1 Oppimisympäristö, fyysinen ja psyykkinen ympäristö

Montessoripäiväkodissa oppimisympäristöä kutsutaan valmistelluksi ympäristöksi.
Siihen kuuluvat fyysinen ja psyykkinen ympäristö. Psyykkisen oppimisympäristön 
muodostavat lapsiryhmä ja lasta ohjaavat aikuiset. Fyysiseen oppimisympäristöön 
kuuluvat lapselle suunnitellut toimitilat ja -välineet sekä lähiympäristö ja luonto.
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Esiopetusikäiset lapset lähtevät muita lapsia useammin retkille, ulos päiväkodin 
omasta lähipiiristä ja ympäristöstä. Heidän kehitysvaiheessaan korostuu 
vertaisikäryhmän merkitys. Tämän ikäiset lapset alkavat linkittää päiväkodissa 
oppimiaan asioita ulkoiseen ympäristöönsä.

4.1.1 Lapsiryhmä

Rantakaislassa on kaksi lapsiryhmää, alle 3-
vuotiaat ja 3-6-vuotiaat. Orvokin 
lapsiryhmässä on 3-6-vuotiaita lapsia. 
Esiopetusikäiset lapset toimivat molemmissa 
päiväkodeissa integroidusti muun ryhmän 
kanssa. Rantakaislassa he muodostavat oman 
pienryhmänsä. 

Yli 3-vuotiailla lapsilla on sosiaalisen 
kehityksen herkkyyskausi. Ryhmässä 
toimimisen harjoittelu on tärkeä osa lapsen 
sosiaalista kehitystä. Harjoittelemme 
päiväkodissa konkreettisesti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita. Vanhemmat lapset 
toimivat malleina nuoremmilleen. He voivat 
myös auttaa nuorempia lapsia erilaisissa 
tilanteissa. Rantakaislassa esiopetusikäiset  
lapset tulevat mielellään auttamaan alle 3-vuotiaiden ryhmään. He auttavat ja 
opastavat taaperoita mm. pukeutumisessa. Esiopetusikäiset kokevat roolinsa 
merkitykselliseksi ja heidän itsetuntonsa vahvistuu.

4.1.2 Fyysinen ympäristö

Päiväkodin toimintaympäristö, valmisteltu ympäristö, on suunniteltu lapsiryhmän 
aktiivisen ja omatoimisen toiminnan näkökulmasta. Toimintavälineet ovat matalilla 
avohyllyillä lasten saatavilla (mm. montessorivälineet, palapelit, askartelut).
Kaikki huonekalut ovat lasten kokoon soveltuvia. Ympäristössä on hyvä järjestys ja 
kaikilla tavaroilla on oma paikkansa. Ympäristön ulkoinen hyvä järjestys luo 
turvallisuutta lapselle ja kannustaa itsenäiseen toimintaan. Kauniit kuvat seinillä, 
viherkasvit hyllyllä sekä ehjät ja puhtaat toimintavälineet viestittävät lapselle hänen 
arvokkuudestaan.

4.1.3 Montessorivälineet

Montessori kehitti välineistön tukemaan lapsen toiminnallisia tarpeita ja antamaan 
avainkokemuksia ympäröivästä maailmasta. Näitä kokemuksia lapsi voi myöhemmin 
laajentaa tutkiessaan päiväkodin ulkopuolista maailmaa. (Montessorin jälkeen 
kansainväliset montessorijärjestöt ovat kehittäneet uutta välineistöä .)
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Jokainen montessoripäiväkodissa työskentelevä opettaja valitsee ja muokkaa välineitä 
ja materiaaleja oman lapsiryhmänsä tarpeiden pohjalta.

Montessorivälineiden ominaisuuksia:

• kauniita, laadukkaista materiaaleista 
valmistettuja, miellyttäviä käsitellä

• kutakin välinettä on vain yksi kappale 
(lapsi oppii mm. odottamaan vuoroaan) 

• sisältävät virhekontrollin, lapsi voi todeta 
onnistumisensa ilman aikuisen apua

• vastaavat lapsen tiedonhaluun ja 
uteliaisuuteen

Montessorivälineistä lisää kohdassa sisällölliset 
orientaatiot.

Rantakaislan kokopäiväryhmissä on 
leikkihetkillä käytössä myös perinteisiä leluja.

4.1.4 Aikuinen, kasvattajuus

Sensitiivisyys ja empatiakyky ovat tärkeimpiä ominaisuuksia kasvattajalla. Hyvät 
vuorovaikutustaidot ja kyky sitoutua tiimin yhdessä sopimiin toimintatapoihin ovat 
myös tärkeitä. Ennakoitavuus aikuisen toiminnassa luo lapselle turvallisuutta.
Riittävä koulutus ja kokemus näkyvät ammatillisena osaamisena toiminnassa.
Ammattitaitoinen kasvattaja osaa nähdä lapsessa hyvän ja myönteisen kasvun 
mahdollisuudet.

Montessoripäiväkodissa aikuisen toimintatapa on mieluummin ohjaava kuin opettava.
Kasvattajat havainnoivat lapsiryhmää ja havaintojensa pohjalta suunnittelevat, 
valmistelevat ja ylläpitävät mielenkiintoista ympäristöä lapselle. Kasvattaja toimii 
linkkinä lapsen ja ympäristön välillä mm. esittelemällä lapselle 
montessorivälineistöä. Kasvattajat myös määrittävät rajat lapsiryhmän toiminnalle. 
Selkeät rajat auttavat rauhallisen, positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. 

Päiväkotiemme henkilökunta on sitoutunut ja kouluttautunut montessorikasvatuksen 
toteuttamiseen. Työntekijämme ovat pitkäaikaisia, vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä.
Pitkä työhistoria kertoo turvallisesta ja kehittyvästä työilmapiiristä.

Päiväkodeissamme on erikoisosaamista montessorikasvatuksen lisäksi. Orvokissa 
englantia puhuvan lapsen on mahdollista saada ohjausta omalla äidinkielellään. 
Rantakaislassa yhdellä työntekijällä on varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutus.
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4.2 Sisällölliset orientaatiot montessorikasvatuksessa

Työskentely montessorivälineillä, leikki, retket, liikunta, ruokailut, siirtymätilanteet, 
ulkoilut ja lepo rytmittävät lapsen päivää. Luomme päivästä pedagogisen 
kokonaisuuden jossa jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Kaikki arjen tilanteet, 
myös siirtymät, pukeutumiset ja ruokailut ovat kasvatustilanteita jotka suunnitellaan 
pedagogisesti. 
3-6-vuotiaiden ryhmässä Rantakaislassa toimii kolme pienryhmää. Aamupäivisin 
pienryhmien toiminnan sisältönä on joko työskentely montessorivälineillä, toiminta 
leikki- ja taidehuoneessa tai retki. Lapset työskentelevät montessorivälineillä 
aamupalan jälkeen myös ennen varsinaisen pienryhmätoiminnan alkua. 
Montessorityöskentelyä on mahdollista jatkaa myös lepohetken jälkeen. 

Toimintamme kasvatuksellisen perustan luo lapsen työskentely montessorivälineillä. 
Työskentelyn avulla lapsi voi toteuttaa luontaista toiminnallisuuttaan, kehittää 
ongelmanratkaisutaitojaan, tutkia ilmiöitä sekä kehittää kykyään ajatella ja oivaltaa. 
Aikuinen havainnoi lasten toimintaa ja havaintojensa pohjalta suunnittelee ja 
muokkaa ympäristöä lasten tarpeita vastaavaksi. 

Montessorityöskentelytilanteessa lapsi oppii huomioimaan muita lapsia. Lapsiryhmä 
työskentelee yhdessä, rinnakkain: osa yksin, osa pareittain tai pienessä ryhmässä. 
Tilassa on paljon liikettä. Osa lapsista työskentelee pöydän ääressä, osa lattiamatolla, 
osa rupattelee, osa tutkii esim. akvaariota. Yksi lapsi kastelee kukkia, yksi pesee 
pyykkiä, yksi lakaisee, yksi lapsi maalaa jne. Tilanne edellyttää lapsilta toinen 
toisensa huomioimista. Lapset pujottelevat lattiamattojen välissä ja kantavat samalla 
esim. tarjotinta. Ilmapiiri on touhukas mutta rauhallinen, keskittynyt ja hallittu. 
Yhteiset pelisäännöt on sovittu: toista ei saa häiritä, toisen työhön saa mennä mukaan 
vaan jos kyseinen lapsi antaa luvan, liikutaan rauhallisesti ja puhutaan tavallisella 
äänellä, ei huudeta. 

Joustavasti vakaa päivärytmi turvaa lapsen päivän ennakoitavuuden. Tutut struktuurit 
toistuvat päivittäin.

Rantakaislan alle 3-vuotiaiden ryhmän päivärytmi:

• leikki
• aamupala
• montessorityöskentely
• piiri
• ulkoilu
• lounas
• päivälepo
• välipala
• ulkoilu
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Rantakaislan 3-6-vuotiaiden ryhmän päivärytmi:

• leikki
• aamupala
• montessorityöskentely
• pienryhmätoiminta (montessorityöskentely, leikki- ja taide, retki)
• ulkoilu
• lounas
• päivälepo
• montessorityöskentely, leikki
• välipala
• ulkoilu

Orvokin 3-6-vuotiaiden päivärytmi:

• aamupala
• montessorityöskentely
• piiri
• ulkoilu
• lounas
• montessorityöskentely, pelit, rakentelut yms.
• ulkoilu

Esiopetusikäiset lapset ohjaavat oman toimintansa sisältöä Rantakaislassa nk. 
esikoulukorttien avulla. Korttiin on kirjattu kaikki montessorivälinealueet. 
Havainnoinnin pohjalta ryhmän opettaja suunnittelee ja kirjaa korttiin kutakin lasta 
kiinnostavia tehtäviä jokaiselta välinealueelta. Lukeva lapsi voi omatoimisesti tutkia 
korttiin kirjattuja tehtäviä (aikuinen lukee tehtävävaihtoehtoja niille lapsille jotka 
eivät vielä lue) ja valita tehtävän. Työskenneltyään tehtävän parissa haluamansa ajan, 
lapsi laittaa itselleen rastin tehdyn tehtävän kohdalle ja siirtyy joko seuraavaan 
tehtävään tai  menee levähtämään lukunurkkaukseen tai keskustelemaan hetkeksi 
toisen lapsen kanssa. Tämän ikäinen lapsi valitsee mielellään tehtäviä joita voi tehdä 
toisen lapsen kanssa yhdessä tai pienessä ryhmässä. Kasvattajat huolehtivat siitä että 
lapsi välillä harjoittelee myös yksin työskentelyä, esim. esikoulukirjan kynätehtävän 
parissa.

Tehtävien kirjaamisessa korttiin opettaja huomioi myös asioita joissa lapsen taidot 
vaativat harjoitusta. Jos lapsen pitää vahvistaa esim. hienomotorisia taitojaan, 
opettaja voi kirjoittaa korttiin esim. seuraavanlaisia tehtäviä: ”Kaatele vettä suppilon 
läpi pieniin pulloihin” tai ”Harjoittele rusetin tekemistä rusettikehyksellä.”  Jos lapsen 
sosiaalisissa taidoissa on pulmia, lapsen korttiin voi kirjoittaa esim. ”Katsele 
dinosauruskirjaa kaverin kanssa.” 

Kortti on hyvänä apuna erityisesti tilanteessa jossa lapsi ei omatoimisesti keksi 
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tekemistä. Jos lapsi työskentelee innokkaasti ja monipuolisesti useimpien 
välinealueiden parissa eikä opettajalla ole erityistä huolta mistään kehityksen osa-
alueesta, esikoulukortin käyttö voi jäädä vähemmälle huomiolle. Kortin avulla 
opettaja voi kuitenkin seurata, jääkö joku välinealue vähemmälle käytölle ja voi näin 
pohtia syitä miksi lapsi välttää tietyn tyyppistä tekemistä. Olemme havainneet, että 
joskus lapsi jolla on esim. lukivaikeutta, saattaa välttää äidinkielen alueen ja 
kirjainten parissa työskentelyä.

Kun lapsen kortissa on tehtävän kohdalla tietty määrä rasteja, hän voi valita itselleen 
mieluisan tarran tarralaatikosta ja liimata sen esikoulukorttinsa kaunistukseksi. Tarrat 
innostavat lapsia valitsemaan haastavampiakin tehtäviä.

Montessorivälineet on jaettu seuraaviin ryhmiin: käytännön elämän tehtävät, 
aistivälineet, äidinkieli, matematiikka ja kulttuuri.

4.2.1 Käytännön elämän tehtävät

Käytännön elämän tehtävät ovat 
mielekkäitä oikeita asioita joita 
lapsi on nähnyt kotonaankin 
tehtävän (astioiden pesu, 
lakaiseminen, pöydän 
pyyhkiminen). Niiden avulla 
lapsen itsetunto vahvistuu. Lapsi 
kokee itsensä tärkeäksi koska voi 
tehdä oikeita asioita ryhmän ja 
itsensä hyväksi. Hän voi toistaa 
tehtävää niin kauan kuin haluaa. 
Käytännön elämän tehtävissä 
tarvittavat välineet ovat kauniita 
ja oikeita, lapsen kokoon ja 
käyttöön sopivia. Järjestys 
käytännön elämän tehtävissä 
vahvistaa lapsen kykyä ajatella 
loogisesti. Motoriset taidot ja 
silmän ja käden 
koordinaatiokyky paranevat.

Esiopetusikäisillä lapsilla tämän välinealueen puuhat tukevat fyysistä ja motorista 
kehittymistä, loogisen ajattelun kehittymistä, matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia, 
vastuuntunnon kehittymistä sekä omasta että koko ryhmän toiminnasta.
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4.2.2 Aistivälineet

Abstraktit asiat kuten värit, muodot ja kokoerot 
tulevat lapselle konkreettisiksi kun hän 
työskentelee aistivälineillä. Välineiden avulla lapsi 
oppii luokittelemaan ja jäsentelemään asioita. 
Aistivälineet toimivat myös taidekasvatuksen 
perustana.
Esiopetussuunnitelman mukaisesti 
esiopetusikäisillä lapsilla tämän alueen puuhat 
mm. rikastuttavat sanavarastoa ja tutustuttavat 
geometrisiin muotoihin.

4.2.3 Kieli vuorovaikutuksen perustana

Päiväkodin kasvattajat ovat tärkeässä roolissa kun 
lapsi opettelee kieltä. Samalla tavalla kuin lapsi 
omaksuu aikuisilta tavat ja asenteet, samalla 
tavalla hän oppii kielen. Ei siis ole yhdentekevää minkälaista kieltä aikuiset käyttävät.

Kieli on oleellisessa roolissa kun lapsi harjoittelee vuorovaikutustaitoja. Ystävälliset, 
kohteliaat sanat on hyvä oppia jo varhaisella iällä. Vältämme äänen korottamista 
puhuessamme lasten kanssa.

Pysähdymme kuuntelemaan mitä lapsi 
sanoo tai yrittää sanoa. Samoin lapsen 
täytyy oppia kuuntelemaan muita. 
Kielen avulla lapsi pikku hiljaa oppii 
ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan. 
Tämä  on tärkeä taito ryhmässä 
toimimisen ja emotionaalisen 
kehityksen kannalta.

Käytämme selkeää, rikasta kieltä 
puhuessamme lapsille. Emme vältä 
vaikeitakaan sanoja vaan puhumme 
lapsille asioista niiden oikeilla nimillä. 
Emme käytä ”vauvankieltä.” 
Nimeämme esineitä ja asioita koko ajan 
toiminnan lomassa. Käytössämme on 
mm. lukuisia korttisarjoja joiden avulla 
sekä rikastamme lapsen sanavarastoa 
että opetamme hänelle miten eri asioita 
voi luokitella (esim. hedelmät, 
kasvikset jne.).
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Montessorikielimateriaalin avulla lapsi rikastuttaa sanavarastoaan ja tutustuu 
äänteisiin, kirjaimiin ja kirjoittamiseen. Lukeva lapsi voi tutustua sanojen ja lauseiden 
rakenteisiin sekä kirjoittaa omia sanoja, lauseita ja pieniä tarinoita.

Lukunurkkauksessa lapsi voi rauhassa syventyä häntä kiinnostavan kirjan pariin.

Piirissä luemme lapsille, loruttelemme ja laulamme. 

Leikkihetkillä Rantakaislassa lapset valmistavat nukke-  tai sormiteatteriesityksiä.

Monikulttuurisessa yhteisössämme opettelemme sanoja, sanontoja, loruja ja lauluja 
niistä maista joista lasten omat kulttuurit ovat lähtöisin.

Yllä mainitut asiat tukevat esiopetusikäisen lapsen kielen ja vuorovaikutustaitojen 
kehittymistä esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

4.2.4 Matemaattinen orientaatio

Maria Montessori havaitsi että 
lapsella on luonnostaan 
matemaattinen mieli.  Lapset 
kiinnostuvat matemattisista asioista, 
alkavat laskea asioita itsessään (esim. 
sormet) ja ympärillään ja 
kiinnostuvat numeroista. Tutustumme 
matemaattisiin peruskäsitteisiin 
konkreettisen montessorivälineistön 
avulla. Etenemme lapsen 
kiinnostuksen mukaan.

Kaikkien esiopetusikäisten lasten 
kanssa tutustumme ainakin 
numeroihin 1-10 
montessorivälineiden, pelien ja 
leikkien avulla.

Tärkeää on myönteisen asenteen 
syntyminen matematiikkaa kohtaan.

Numerot ja laskeminen ovat mukana 
päiväkotiemme arjen tilanteissa, 
leikeissä, peleissä ja lauluissa.
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4.2.5 Luonnontieteellinen (kulttuuri) ja esteettinen orientaatio

Kulttuurialueen välineet tarjoavat mahdollisuuden ympäristön ja luonnon 
tutkimiseen: maantiede (esim. eri maiden liput, karttapalapelit), eläimet (esim. 
korttisarjat eri eläinryhmistä kuten kotieläimet, villieläimet jne.), kasvit (tutustumme 
esim. kasvin eri osiin), tiede (esim. kuinka magneetti toimii). Lapset kastelevat 
päiväkodin kukkia ja ruokkivat akvaariokaloja. Keskeistä on ympäristöstä, sen 
ihmisistä, kasveista ja eläimistä huolehtiminen ja ympäristövastuullisen ajattelun 
herättäminen.

Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen toteutuvat päiväkodeissamme mm. musiikin, 
kuvataiteen ja liikunnan kautta. Piireissä laulamme, liikumme ja soitamme 
rytmisoittimia päivittäin. Kuuntelemme musiikkia piireissä, odottelutilanteissa ja 
päivälevolla. Käymme laadukkaissa lasten musiikin konserteissa mm. Vernissassa. 
Lapsilla on mahdollisuus piirtää, maalata, muovailla ja askarrella päivittäin. 
Tutustumme kuvataiteilijoiden töihin mm. taidekorttisarjojen avulla. Hyödynnämme 
kävelymatkan päässä Rantakaislasta sijaitsevan Tanssiteatteri Raatikon  tarjoamaa 
laadukasta tanssikulttuuria.

4.2.6 Terveys

Toimintamme tavoitteena on psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva ja 
terve lapsi. Huolehdimme päiväkodin hygieniasta huolellisella siivouksella ja lasten 
tavaroiden (mm. lelut ja petivaatteet) säännöllisellä pesulla. Korostamme käsienpesun 
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merkitystä sekä lapsi- että aikuisyhteisöllemme, erityisesti epidemioiden yhteydessä.

Järjestämme säännöllisiä liikuntatuokioita lapsille. Osa niistä toteutuu Vantaan 
tanssiopiston tiloissa. Montessorityöskentely sisältää paljon liikkumista, sekä 
hienomotorisia että karkeamotorisia taitoja tukevaa tekemistä.

Rantakaislassa on oma keittäjä joka valmistaa kaikki ateriat itse laadukkaista ja 
terveellisistä raaka-aineista. Tutustumme lasten kanssa konkreettisesti kasviksiin ja 
juureksiin esim. syksyllä sadonkorjuun aikaan.

Turvallinen, myönteinen ja oppimaan innostava ilmapiiri vahvistaa lapsen psyykkistä 
hyvinvointia. Opettelemme empatiataitoja ja toimimista sosiaalisissa tilanteissa. 
Puutumme kiusaamiseen heti. Harjoittelemme kohteliasta ja huomaavaista 
käyttäytymistä konkreettisesti hyvät tavat-tuokioillamme ja ennaltaehkäisemme mm. 
kiusaamista.

4.2.7 Leikki

Päiväkodin avautuessa aamulla Rantakaislassa, päivä alkaa leikillä. Lapset, jotka 
tulevat päiväkotiin ennen klo kahdeksaa, kokoontuvat leikkihuoneeseen leikkimään. 
Leikkihuoneessa on kotileikkinurkkaus, rakentelusarjoja, nukkeja, autoja jne.

Leikkitilanteissa koemme tärkeäksi mahdollisimman pitkän ja keskeytyksettömän 
leikkirauhan antamisen lapselle. Lapsi voi siirtyä leikistä aamupalalle omaan tahtiin. 
Aamupalan jälkeen aina yksi 3-6-vuotiaiden pienryhmistä jatkaa leikkimistä.
Rantakaislassa leikit jatkuvat ulkoiluissa sekä aamu- että iltapäivällä.

Leikkitilanteessa kasvattaja havainnoi lasta samaan tapaan kuin 
montessorihetkelläkin. Havainnoinnin kohteena ovat mm. lapsen kielelliset, motoriset 
ja sosiaaliset taidot. Välillä aikuinen on mukana leikissä, ohjaamassa, sanoittamassa 
ja kannustamassa lapsia ideointiin. 

Alle 3-vuotiailla leikki on toiminnallista, esim. asioiden ja esineiden kuljettamista ja 
siirtämistä paikasta toiseen. Aikuinen tai vanhempi lapsi on aktiivisessa roolissa 
mukana leikissä. 

Vanhemmilla lapsilla mielikuvitus ja kuvitteluleikit rikastuttavat leikkikokemuksia ja 
ovat osoitus abstraktin ajattelukyvyn syntymisestä.

Lapset voivat sukupuolestaan riippumatta leikkiä erilaisia leikkejä. Kasvattajien 
vastuulla on välttää stereotyyppisten sukupuoliroolien vahvistamista.
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4.2.8 Historiallisyhteiskunnallinen orientaatio

Tutustumme lapsen omaan kotiseutuun ja sen kulttuuriin. Teemme retkiä lähialueen 
kohteisiin, esim. kirjastoon, teatteriin, kirkkoon, joen rantaan jne. Tutustumme 
Vantaata käsittelevään historialliseen kirjallisuuteen ja mahdollisiin näyttelyihin 
aiheesta.

4.2.9 Eettinen orientaatio

Kodin arvot ja kulttuuri muodostavat lapsen eettisen kasvun perustan. Toiminta 
päiväkodissa tukee kotikasvatusta. Aikuisen rooli on toimia mallina ja esimerkkinä.
Lapsi omaksuu arvot ja asenteet aikuisen mallia seuraamalla.

Eettinen kasvatus on osa jokapäiväistä 
toimintaamme. Se toteutuu erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja keskusteluissa 
lasten kanssa. Lapsi harjoittelee erottamaan 
oikean ja väärän, hyvän ja pahan sekä 
vapauden ja vastuun merkityksen. Hyvät 
tavat-tuokioilla lapset harjoittelevat 
konkreettisesti erilaisia sosiaalisia tilanteita. 
Esim. kuinka pyydän anteeksi, kuinka 
tervehdin kohteliaasti jne.

Kiusaamiseen puutumme välittömästi. 
Keskustelemme tilanteesta kiusatun, 
kiusaajan ja koko lapsiryhmän kanssa. 
Asetamme jämäkät rajat ja harjoittelemme 
empatitaitoja. Käytämme myös aiheeseen 
liittyvää lastenkirjallisuutta apuna. Jokainen 
päiväkodin työntekijä ilmaisee selkeästi ettei 
kiusaamista hyväksytä. Kiusaamistilannetta 
käsitellään ja asian työstämistä jatketaan niin 
kauan että kiusaaminen loppuu. 

4.2.10 Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio

Uskontokasvatus toteutuu Rantakaislassa 3-6-vuotiaiden ryhmässä mm. Kynttiläpiiri-
nimisinä tuokioina. Lapset osallistuvat niihin pienryhmittäin. Kynttiläpiiri on lyhyt 
hetki jolla on aina sama tuttu struktuuri, mm. alku- ja loppulaulu. Aiheena voivat olla 
esim. ystävyys tai kodin juhlat. Esim. kastejuhlaa käsiteltäessä kasvattajalla on 
salaisuuksien laatikko josta löytyy kastejuhlaan liittyviä esineitä. Esineitä tutkitaan ja 
niistä keskustellaan. Tuokio alkaa tarinalla jossa kasvattaja kertoo pienen pojan 
ristiäiskokemuksesta. Keskeistä näillä hetkillä ovat lapselle tutut, konkreettiset asiat 
ja turvallinen ilmapiiri.
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Varhaiskasvatussuunnitelmassa sovimme vanhempien kanssa uskontokasvatuksen 
lapsikohtaisesta sisällöstä. 

Tutustumme myös lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen tapoihin. 

Esiopetusikäisten lasten vanhemmat päättävät osallistuuko lapsi uskontokasvatukseen 
vai elämänkatsomustietokasvatukseen. Uskontokasvatuksessa tutustumme 
uskonnollisiin juhliin ja oman uskonnon keskeisimpiin sisältöihin.
Elämänkatsomuskasvatuksessa korostuvat vakaumukselliset kysymykset liittyen 
esim. ihmisuhteisiin.

Molemmissa käsittelemme suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja huolenpitoa.

Pyrimme tarjoamaan lapsille mahdollisuuden kokoa hiljaisuutta, rauhaa ja pyhyyttä.

4.2.11 Alle 3-vuotiaiden lasten toiminnan erityispiirteitä

Persoonallisuuden ja mielen rakentumisen 
näkökulmasta alle 3-vuotias lapsi elää 
tärkeintä vaihetta elämässään. Tiedostamaton 
vastaanottavainen mieli vaikuttaa , lapsi 
omaksuu ja oppii mm. puhekielen, 
liikkumisen, asenteet ja tavat. 
Päiväkodissa lapsi saa kokemuksia 
vuorovaikutuksesta muiden lasten ja 
päiväkodin kasvattajien kanssa. Jo hyvin pieni 
lapsi, vauvaikäinen, on kiinnostunut muista 
ihmisistä. Tutkimukset ovat osoittaneet että 
pieni lapsi reagoi voimakkaasti kokemiinsa ja 
näkemiinsä vuorovaikutustilanteisiin. Hän 
suhtautuu positiivisesti jos hän näkee 
ympärillään esim. ihmisiä jotka auttavat toisia. 
Tällaisten toimintamallien näkeminen ja 
kokeminen on tärkeää lapsen tulevalle 
sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. 
Edellytyksenä tällaisille kokemuksille on pieni 
lapsiryhmä ja riittävästi koulutettuja ja 
sensitiivisiä aikuisia. 

Tuemme lapsen kielen kehitystä puhumalla lapselle paljon. Käytämme selkeää ja 
monipuolista kieltä emmekä vältä vaikeitakaan sanoja. Nimeämme asioita ja esineitä 
arkisissa tilanteissa, kirjoissa ja kuvissa. Nautimme suomen kielestä lauluissa ja 
loruissa.
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Alle 3-vuotias harjoittelee liikkumisen taitoja. Ne harjaantuvat mm. 
pukeutumistilanteissa tai muissa arkisissa tilanteissa kuten pöydän kattaminen, 
pöydän pyyhkiminen jne. Liikuntatuokiot toteutuvat päiväkodin ulkopuolelta 
vuokratuissa tiloissa.

Harjoittelemme alle 3-vuotiaiden kanssa käytännön elämän taitoja. On hyvä antaa 
lapselle vastuuta ikäänsä suhteutetulla tavalla. Nenän niistämisen tai kenkien 
pukemisen harjoittelu opettaa lasta huolehtimaan itsestään.
Ympäristöstään lapsi oppii huolehtimaan esim. suihkuttamalla kukkia tai pyyhkimällä 
pölyjä kasvin lehdiltä.
Käytössämme on alle 3-vuotiaille suunniteltuja montessorivälineitä jotka tukevat 
mm. silmän ja käden yhteistyötä.

Tärkein ihmissuhde lapsella on omiin vanhempiinsa. Tämä kiintymyssuhde luo 
perustan lapsen kehitykselle. Kannattelemme lapsen kiintymyssuhdetta omiin 
vanhempiinsa  katselemalla vanhempien valokuvia ja keskustelemalla lapsen kanssa 
vanhemmista ja perheenjäsenistä.

Lapsen ihmissuhde päiväkodin kasvattajan kanssa on myös merkityksellinen. Tätä 
ihmisuhdetta voisi kutsua toissijaiseksi kiintymysuhteeksi. Empatiakyky ja lapsuuden 
arvon ymmärtäminen ovat tärkeitä ominaisuuksia pienten lasten kanssa 
työskentelevillä aikuisilla.

5 KASVATUSKUMPPANUUS

Kasvatuskumppanuus perustuu luottamukseen ja tasavertaisuuteen. Vanhemmat ja 
päiväkodin kasvattajat työskentelevät yhteistyössä lapsen parhaaksi. He sitoutuvat 
yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Vanhemmilla on ensisijainen 
kasvatusoikeus- ja vastuu. Kasvattajilla on ammatillinen tieto ja osaaminen. 
Kasvattajilla on vastuu kasvatuskumppanuuden luomisesta ja arvostavan dialogin 
ylläpitämisestä.

Vanhempien ja päiväkodin kasvattajien yhteistyö alkaa useimmiten päiväkotiin 
tutustumisella. Päiväkodin työntekijä esittelee päiväkodin tiloja ja kertoo toiminnan 
pääpiirteistä. Ennen päivähoidon alkua perhe saa lapsi kotioloissa-kaavakkeen jonka 
voi täyttää kotona ja tuoda ensimmäiseen keskusteluun päiväkotiin. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-kaavaketta päivitetään yhdessä vanhempien 
kanssa vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Näissä keskusteluissa 
pohditaan lapsen kasvua ja kehitystä ja asetetaan tavoitteita tulevalle. 

Esiopetusikäisen lapsen huoltajien ja lapsen kanssa laadimme lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelman (leops). Esko-havainnointi, -tiedonsiirto ja sujuvasti kouluun 
prosessit toteutuvat päiväkodeissamme Vantaan kaupungin käytännön mukaisesti.
Yhteistyö vanhempien, varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja koulun 
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henkilökunnan kanssa on tärkeää tässä nivelvaiheessa. Mahdollinen tuen tarve, 
sopivan koulumuodon löytyminen ja lapsen koulunkäynnin kannalta oleellisen tiedon 
siirtyminen koulun opettajalle arvioidaan tässä vaiheessa. 

Molemmissa päiväkodeissa järjestetään vanhempainillat kaksi kertaa vuodessa. 
Vanhempainilloissa keskustelemme kasvatuksesta ja käymme läpi päiväkodin arkeen 
liittyviä asioita. Kysymme myös vanhemmilta toiveita vanhempainiltojen aiheiksi. 
Joskus kutsumme päiväkodin ulkopuolisia kasvatuksen asiantuntijoita
vanhempainiltoihimme luennoitsijoiksi.

Tiedotamme vanhempia ajankohtaisista asioista kirjallisilla tiedotteilla (mm. retket ja 
juhlat) ja nettisivuillamme.

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan päiväkodin toimintaa.

6 KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

Lähtökohtana Orvokissa ja Rantakaislassa on ajatus että kaikilla lapsilla olisi 
mahdollisuus kasvaa ja kehittyä yhteisessä oppimisympäristössä. Kun vanhemmilla 
tai kasvattajilla herää huoli lapsen kehitykseen liittyen, yhteistyötä tiivistetään. 
Yritämme löytää yhdessä pedagogisia ratkaisuja lapsen pulmaan.

Tukea tarvitseva lapsi hyötyy samanlaisesta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta kuin 
muutkin lapset. Hän ei välttämättä tarvitse mitään erityisiä tukitoimia. Lapsen kasvun 
ja kehityksen asiantuntijat, päiväkodin koulutetut kasvattajat, pohtivat yhdessä 
voisiko päiväkodin ympäristöä tai struktuureja muokata niin että tukea tarvitseva 
lapsi selviytyisi paremmin. He kiinnittävät myös erityistä huomiota tapaansa ohjata 
tällaista lasta. Kuvien käyttö ja pienryhmätoiminta auttavat monia lapsia. On tärkeää 
että lapsi puutteellisista taidoistaan huolimatta saisi kokea olevansa tasavertainen 
muiden lasten kanssa. 
Jos nämä toimenpiteet eivät tunnu lasta auttavan voimme pyytää konsultointiapua 
Vantaan kaupungin konsultoivalta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta.
Saatavan tuen muodot vaihtelevat intensiteetiltään. Edellä mainitut keinot lukeutuivat 
yleiseen tukeen. Lapsen on myös mahdollista saada tarvittaessa tehostettua ja erityistä 
tukea (rakenteellisia tukitoimia, esim.avustaja jne.)

Montessorikasvatus vahvistaa tukea tarvitsevan lapsen tarpeita monella tavalla. 
Kunnioittava suhtautuminen kaikkiin lapsiin on päiväkotiemme kaikkien aikuisten 
työskentelyn perusedellytys. Montessoripäiväkodissa työskentelevän kasvattajan työn 
rutiineihin kuuluu lapsiryhmän havainnointi. Näin hän saa arvokasta tietoa lapsen 
kehityksestä. Lapsen mahdollisuus toistaa tehtäviä, työskennellä omaan tahtiinsa sekä 
montessorivälineiden konkreettisuus ja niihin sisäänrakennettu mahdollisuus ratkaista 
ongelmia tukevat lapsen loogisen ajattelun kehitystä. Toimintaympäristön hyvä 
järjestys auttaa lasta jäsentämään myös omaa mieltään. Lapsiryhmien ikärakenteen 
heterogeenisyys kannustaa vanhempia lapsia auttamaan nuorempiaan ja nuoremmat 
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oppivat koko ajan vanhemmilta lapsilta. Montessoripäiväkodin kielellisen materiaalin 
runsaus ja monipuolisuus tukee lasta kielellisessä kehityksessä. 

Usein tukea tarvitseva lapsi tarvitsee myös enemmän aikuisen apua ja ohjausta. Kun 
ryhmässä on monta tukea tarvitsevaa lasta olemme tapauskohtaisesti saaneet 
ryhmäkohtaisen avustajan. Montessorikasvatus yhdessä isomman henkilöstöresurssin 
kanssa auttaa tukea tarvitsevaa lasta. Rantakaislassa työskentelevä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja tuo molempien päiväkotien arkeen 
varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijuutta.

Työskentelemme tukea tarvitsevan lapsen kasvatuksessa yhteistyössä vanhempien ja 
Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa (konsultoiva 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, puheterapeutti ja toimintaterapeutti). Laadimme 
lapsikohtaisen suunnitelman kasvatuksen tueksi. Siihen kirjaamme mm. niitä 
toimenpiteitä jotka auttavat lasta hänen kehityksensä pulmallisilla alueilla sekä 
kotona että päiväkodissa.

Esiopetusikäiset lapset, jotka tarvitsevat kasvun ja oppimisen tukea ohjautuvat joko 
Sujuvasti kouluun-prosessiin tai heidän tuen tarpeensa arvioidaan yhteistyössä 
huoltajien ja koulun kanssa tehostettuna Esko-tiedonsiirtona.

7 MONIKULTTUURISUUS, KIELI- JA KULTTUURITIETOISUUS
 
Molemmat päiväkotimme ovat monikulttuurisia yhteisöjä. Erilaiset kulttuurit ovat 
rikastuttaneet ja tuoneet monimuotoisuutta sekä lapsi- että kasvattajayhteisöihimme.

Kun monikulttuurinen perhe tulee tutustumaan päiväkotiimme, esittelemme ensin 
tilat ja kerromme päiväkotimme toimintatavoista, montessoripedagogiikasta ja 
suomalaisesta varhaiskasvatuksesta ja päivähoidon käytänteistä.
Sen jälkeen pyydämme perhettä kertomaan lapsesta, hänen perheensä kulttuurista ja 
kielestä sekä perheen toiveista ja kasvatustavoitteista. Laadimme Lapsi kotioloissa-
lomakkeen lisäksi liitteen Alkukeskustelu monikielisten ja -kulttuuristen lasten 
vanhempien kanssa.

Montessoriympäristö ja erityisesti sen kielimateriaali tukee hyvin lapsen kielellistä 
kehitystä. Havainnolliset, konkreettiset kielimateriaalit tutustuttavat myös 
monikulttuurista lasta suomen kieleen. Sen lisäksi muuta kieltä kuin suomea 
äidinkielenään puhuva lapsi tarvitsee suomi toisena kielenä opetusta. Opetuksella 
tuetaan mahdollisuutta kasvaa kahteen kulttuuriin. Lapsen suomen kielen taidon 
kehittymistä seurataan säännöllisesti. Koko henkilökunta toimii lapsen S2-opettajana.
Lastentarhanopettaja vastaa opetuksen suunnittelusta, arvioinnista ja vanhempien 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. S2-opetus toteutuu arjen tilanteissa aikuisen selkeänä 
puheena, sanottamisena ja kannustavana ilmapiirinä. Sen lisäksi toteutetaan 
tavoitteellisia, pedagogisesti suunniteltuja suomen kielen opettamistuokioita.
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 Tuemme eri kultuuritaustaista lasta sosiaalisissa tilanteissa ja ystävyyssuhteiden 
luomisessa ja ylläpitämisessä erityisesti hänen aloittaessaan varhaiskasvatuksessa. 
Keskeistä on turvallisen ja lämpimän ilmapiirin luominen. Päivittäiset rutiinit ja 
käytännöt auttavat lasta vähitellen ryhmäytymään. Käytämme kuvia apuna 
vuorovaikutuksessa. Huomioimme lapsen omaa kulttuuria, esim. kuvakirjojen ja 
musiikin avulla. Tutustumme lapsiryhmän kanssa lapsen kulttuuritaustaan 
montessorivälineiden avulla (palapelikartat, liput jne.).

Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa sovimme vanhempien kanssa yhteisistä 
käytännöistä lapsen oman kielen ja kulttuurin säilyttämisessä sekä suomen kielen ja 
kulttuurin opettamisessa.

8 HYVINVOINTITYÖ JA OPPILASHUOLTO

Varhaiskasvatuksemme ensisijaisena tavoitteena on lapsi- ja aikuisyhteisömme 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Huolehdimme lapsen fyysisistä, psyykkisistä ja 
sosiaalisista tarpeista yhdessä vanhempien kanssa. Luomme edellytykset elinikäiselle 
oppimiselle.
Hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu koko henkilökunnalle. Se 
välittyy sensitiivisenä, empaattisena ja myönteisen vuorovaikutuksen 
toimintakulttuurina.

Varhaisella puuttumisella ennaltaehkäisemme pulmia ja syrjäytymistä. 
Henkilökunnan tiimityö, kasvatuskumppanuus ja yhteistyö kaupungin 
asiantuntijoiden (mm. kelto ja kieli- ja kulttuurikoordinaattori, neuvola ja hyve-malli) 
muodostaa  hyvinvointia tukevan turvaverkon lapsen ympärille.

Pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet ovat lapselle ensiarvoisen tärkeitä. Henkilökunnan 
työn arvostus, hyvät työskentelyolosuhteet, toimiva kasvatuskumppanuus 
vanhempien kanssa ja myönteinen tunneilmasto työyhteisössä tukevat henkilökunnan 
hyvinvointia ja sitoutumista työhönsä.

Esiopetuksen oppilashuolto (sekä esko-tiedonsiirto ja sujuvasti kouluun-prosessi) on 
osa varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä ja toteutuu päiväkodeissamme Vantaan 
kaupungin käytäntöjen mukaisesti.
Esiopetusikäisten oppilashuolto toteutuu aina yhdessä huoltajien kanssa. Tämän 
ikäisten lasten osallisuutta lisätään ja vahvistetaan. 
Esiopettaja seuraa esiopetusikäisen lapsen kehittymistä ja täyttää esiopetusikäisen 
lapsen havainnointikaavaketta. Hän havainnoi mm. lapsen työskentelytaitoja ja 
omatoimisuutta. Nämä havainnot voivat olla esim. oppilashuoltoryhmän kokouksissa 
keskustelujen pohjana. Havaintojen pohjalta tehdään myös esko-tiedonsiirtokaavake 
kouluun keväällä. Oppilashuoltoryhmän kokouksissa myös pohditaan 
esiopetusikäisen lapsen mahdollista tuen tarvetta ja sopivinta koulumuotoa koulun 
alkaessa. Siellä pohditaan myös koko ryhmää koskettavia asioita, esim kiusaaminen 
tms. 
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Kiusaamisen ehkäisemissuunnitelma

• Rantakaisla on tilannut Mannerheimin Lastensuojeluliitosta materiaalin 
kiusaamisen ehkäisemisen tueksi varhaiskasvatuksessa syyskuussa 2013

• Tavoitteenamme on suunnitelmallinen työskentely kiusaamisen ehkäisemiseksi 
ja siihen puuttumiseksi

Kuvaus toimintakulttuurista joka ehkäisee kiusaamista Rantakaislassa:

• jokaisen työntekijän kunnioittava tapa puhua lapselle ja työkaverille (äänen 
voimakkuus, ystävällisyys ja kohteliaisuus)

• positiivisten toimintamallien näyttäminen lapselle (ei keskitytä virheiden 
korjaamiseen)

• montessoripäiväkodeissa on käytössä hyvät tavat-tuokiot
• keskustelu ristiriitatilanteissa, lasten omat ratkaisumallit voimavarana
• kiusaamiseen puututaan heti, tiedotetaan koko työyhteisöä asiasta ja sovitaan 

palaveri jossa asiaa käsitellään ja puuttumismalleja pohditaan ja ryhdytään 
toimenpiteisiin välittömästi

• henkilökunta tiedostaa kiusaamisen vakavat ja traumatisoivat vaikutukset 
lapselle/aikuiselle

• tarvittaessa yhteydenotto vanhempiin
• aiheeseen liittyvä lastenkirjallisuus, teatteriesitykset ym. kulttuuri apuna 

kiusaamisasioiden käsittelyssä
• tarvittaessa kutsutaan konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja mukaan 

asian käsittelyyn
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Montessoripäiväkodeissa käytössä olevat hyvät tavat-tuokiot

Lapsi oppii mallista. Mallioppiminen on siksi hyvä keino ystävällisten sosiaalisten 
toimintatapojen opettamiseksi. On tärkeää että lapselle näytetään konkreettisesti, 
”kädestä pitäen” kuinka hänen toivotaan käyttäytyvän. Pidämme säännöllisesti hyvät 
tavat-tuokioita joissa mukana on pieni ryhmä lapsia aikuisen kanssa. Tuokioilla 
aikuinen/aikuiset näyttävät/demonstroivat lapselle konkreettisesti asioita joita 
aikuinen toivoo lapsen oppivan. Ensin aikuinen näyttää ja sen jälkeen on lasten vuoro 
kokeilla. Aikuinen tekee tilanteesta hauskan/jännittävän leikin käyttäen omaa 
mielikuvitustaan. 

Esimerkiksi:

• kuinka tervehditään kohteliaasti kädestä pitäen
• kuinka sisällä liikutaan rauhallisesti
• kuinka pyydetään anteeksi
• kuinka kannetaan saksia turvallisesti
• kuinka kiitetään

Tavoitteenamme on sekä lapsi- että aikuisyhteisömme psyykkinen, sosiaalinen ja 
fyysinen hyvinvointi.

9 KUMPPANUUDET JA YHTEISTYÖTAHOT

Ostopalvelupäiväkotina olemme osa vantaalaista varhaiskasvatuspalvelujärjestelmää. 
Tarjoamme montessoripedagogista varhaiskasvatusta vantaalaisille perheille. 
Yhteistyö ja vuoropuhelu muiden varhaiskasvatuksen tahojen kanssa on edellytys 
pedagogiikkamme kehittymiselle ja ajan tasalla pysymiselle. Myös ajankohtaisten 
tutkimustulosten seuraaminen varhaiskasvatuksen alalta auttaa meitä kehittämään 
omaa toimintakulttuuriamme.

Teemme tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden 
työntekijöiden kanssa. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja hoitaa tukea 
tarvitsevien lastemme asioita yhdessä henkilökuntamme kanssa. Lasten valinta 
päiväkotiin tapahtuu yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. 
Neuvolan terveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Puhe- ja 
toimintaterapeutit osallistuvat palavereihin joissa laadimme yhdessä vanhempien 
kanssa lapsikohtaisia suunnitelmia tukea tarvitsevien lastemme kehityksen tueksi.

Teemme yhteistyötä Kuusikon koulun montessoriluokkien kanssa. Esiopetusikäiset 
lapset käyvät tutustumassa kouluun ja  montessoriluokkien opettaja  käy tutustumassa 
päiväkodissa tuleviin ensimmäisen luokan oppilaisiin ja osallistuu päiväkotien 
vanhempainiltoihin. 

Esko-tiedonsiirtoprosessissa tieto koulutulokkaista siirtyy huoltajien luvalla tulevalle 
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koululle. Opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto voidaan kuitenkin aina 
siirtää kouluun.

Teemme yhteistyötä Vantaan Montessori-leikkikoulu Montsan kanssa, hallitus- ja 
esimiestyön sekä lapsiryhmävierailujen merkeissä.
Yhteistyötahojamme ovat myös muut päiväkodit Vantaalla esim. kesäajan 
päivystystilanteissa.
 Kasvattajiamme on jäsenenä Vantaan lastentarhanopettajat ry:ssä joka järjestää mm. 
koulutus- ja keskustelutilaisuuksia varhaiskasvatukseen liittyen. 

Orvokki ja Rantakaisla toimivat harjoittelupäiväkoteina Helsingin yliopiston 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian montessoriohjaajaopiskelijoille.
Otamme vastaan myös lastentarhanopettaja-, sosionomi- ja lähihoitajajaopiskelijoita 
aina käytettävissä olevien resurssiemme ja mahdollisuuksiemme mukaan.

10 KEHITTÄVÄ TYÖOTE, TYÖYHTEISÖN RAKENTEET JA ARVIOINTI

Varhaiskasvatuksen laadukas toteutuminen edellyttää toiminnan suunnittelua ja 
arviointia. Orvokin henkilökunta kokoontuu kerran viikossa, Rantakaislan 
henkilökunta kerran kahdessa viikossa tiimipalaveriin keskustelemaan 
lapsiryhmästään. Rantakaislassa pidämme koko talon palavereita tarpeen mukaan, 
vähintään kerran kuukaudessa. Kerran vuodessa molempien päiväkotien henkilökunta 
pitää kokonaisen suunnittelupäivän. Iltapalavereita pidämme vuoden aikana 
keskimäärin 1-3. 

Tiimipalavereissa moniammatillinen työyhteisö arvioi toteutunutta toimintaa sekä 
suunnittelee ja muokkaa työtapojaan. Struktuurit, lapsiryhmän toimintaa joustavasti 
kannattelevat rakenteet, ovat keskeisiä toiminnan onnistumiselle. Lapsiryhmän 
muuttuvat tarpeet luovat haasteita henkilökunnalle.Yhteisen toimintakulttuurin 
luominen ja koko henkilökunnan sitoutuminen siihen helpottaa arjen tilanteissa.

Varhaiskasvatus on yhteisöllinen prosessi jossa toimijoina ovat lapset, henkilökunta 
ja vanhemmat. Vastuu työn onnistumisesta on jokaisella työyhteisön jäsenellä. 
Kehittävän työotteen saavuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, keskustelua ja halua sekä 
kykyä itsearviointiin. Työyhteisön jatkuva kehittymisprosessi pysyy käynnissä kun 
sekä yksilön että yhteisön osaaminen kasvaa. 

Säännöllisissä kehityskeskusteluissa työntekijä arvioi omaa kehittymistään 
työntekijänä yhdessä päiväkodin johtajan kanssa. Palaute sekä lapsilta että 
vanhemmilta auttaa henkilökuntaa arvioimaan työtään. Vantaan kaupungin 
asiakastyytyväisyyskysely vanhemmille toteutuu säännöllisesti, päiväkodin oma 
asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosittain.

Päiväkodin johtaja laatii työvuorolistat, Orvokissa sen tekee vastaava 

22



montessoriohjaaja. Tiimit sopivat keskenään suunnitteluaikojen jakautumisesta. 
Ryhmän opettajilla on vastuu toiminnan pedagogisesta toteutumisesta. Kaikille 
ryhmän kasvattajille järjestetään aikaa suunnitteluun tarvittaessa.

Itsearviointia opettelevat myös lapset, jokainen esiopetusikäinen arvioi omaa 
oppimistaan esiopetusvuoden aikana. 
 
11 VIESTINTÄ

Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan tutustuminen avaa vanhemmille työmme 
sisältöä ja toimintatapoja. 
Kannustamme vanhempia aina kysymään ja ottamaan puheeksi mieltä askarruttavia 
kysymyksiä.
Vanhempainilloissa korostamme lapsen varhaisten vuosien merkityksellisyyttä. 
Aiheinamme ovat niin päiväkodin arjen asiat, kuin lapsen kasvun ja kehityksen eri 
osa-alueet. Kerromme montessoripedagogiikasta ja montessorivälineistä. Teemme 
työtämme näkyväksi. Kerromme vanhemmille koulutustaustamme. Osoitamme itse 
arvostavamme tärkeää työtämme.

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä on käytössä päiväraportit joissa viestimme vanhemmille 
kuulumiset päivittäin (ruokailut, päiväunet sekä lasta sinä päivänä kiinnostaneet 
asiat). 
Vaihdamme lyhyet kuulumiset päivittäin lasta tuodessa ja hakiesssa. 
Varhaiskasvatuskeskusteluja käymme aina tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. 
Kannustamme vanhempia sopimaan tapaamisesta, soittamaan tai olemaan yhteydessä 
sähköpostitse jos heillä on tarve keskustella. Avoin vuorovaikutus vanhempien kanssa 
on työmme perusta.

Viestitämme vanhemmille tärkeistä asioista nettisivuillamme, kirjallisilla tiedotteilla 
sekä ilmoitustaulun ilmoituksilla. Painotamme viestinnässä asiallisuutta, tiiviyttä ja 
ilmaisun ystävällisyyttä.
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