HYVÄ HUOMINEN ON KÄSISSÄMME
- Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen käsikirja -
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1. JOHDANTO

Oulun kaupungin Sampolan päiväkoti on laadukasta varhaiskasvatusta tarjoava
päiväkoti. Haluamme kasvattaa ja opettaa lapsia vastuullisiksi kansalaisiksi,
jotka aktiivisesti toimivat ja osallistuvat kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen.

Tämä käsikirja on lastentarhanopettaja, Jenni Hämäläisen laatima Sampolan
päiväkodille. Ympäristökasvatus niin sisältöineen kuin upeine
oppimisympäristöineen sekä oppimiskäsityksineen on kiehtonut minua pitkään.

Keväällä 2014 aloitin ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon
suorittamisen. Opintojen innoittamana laadin tämän käsikirjan, joka sisältää
kestävän kehityksen toimintaohjelman, ympäristökasvatussuunnitelman sekä
kestävän kehityksen kartoituksen. Toivon että siitä löytyy vastauksia,
innostusta ja ideoita toimia näiden lasten hyvän tulevaisuuden takaamiseksi.

Maaliskuussa 2015,
Jenni Hämäläinen, KK
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1.1 Kestävän kehityksen kasvatus

Kasvatuksella on keskeinen rooli halutessamme muuttaa ihmiskunnan
toimintaa kestävään suuntaan. Kestävän kehityksen kasvatus on vastuun
antamista ja vastuun kantamista. Varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa
pienin askelin opetellaan kestäviä elämäntapoja, koska näistä ihmistaimista
kasvaa tulevaisuuden aikuisia: päättäjiä, opettajia, tiedemiehiä ja kuluttajia.
Kestävän kehityksen kasvatus ei opeta ainoastaan luopumaan ja karsimaan,
vaan ajattelemaan uudella tapaa: luomaan uudenlaisia arvoja kestävän
huomisen puolesta, jotta tämä maapallo pystyisi kantamaan meidät ihmiset
myös huomennakin.

Tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, jos sosiaalista, kulttuurista ja
taloudellista hyvinvointia opitaan ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja
luonnonvaroja vähentämättä ja luonnon kestokykyä ylittämättä. Kasvatuksen
ja koulutuksen tehtävä on huolehtia, että kaikenikäisillä kansalaisilla on
sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja
oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan
sitoutuminen onnistuu. Kestävän kehityksen kasvatukselle ja koulutukselle on
määritelty tavoitteet ja keskeiset sisällöt opetussuunnitelmien perusteissa.
(Kestävää kehitykstä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen
toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014, Opetushallitus, 2006).

5

1.1.1 Käsitteitä ja määritelmiä

Kestävä kehitys on yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämän mahdollisuudet. Kestävän
kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän
perustan muodostavien ekosysteemien elinvoimaisuuden ehtymisestä. Alle
kouluikäisille kestävä kehitys tarkoittaa hyvin käytännönläheisiä asioita, kuten
lähiympäristön tutkimista, kavereista huolehtimista ja kestävien
arkikäytäntöjen oppimista.

Päiväkodin arki ja toiminta tulisi järjestää siten, että ympäristöä kuormitetaan
mahdollisimman vähän ja että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon
ja kestävän kehityksen työn toteuttamiseen. Kestävä kehitys on kokonaisuus,
joka otetaan huomioon kaikissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa ja osaalueissa: vuorovaikutuksessa, yhteistyössä vanhempien kanssa,
arkitoiminnoissa sekä toiminnan suunnittelussa. Varhaiskasvatuksella on
tärkeä tehtävä kestävän kehityksen edistämisessä sekä lapsen luontosuhteen
muodostumisessa, koska lapset saavat elämisen mallinsa ensimmäisinä
vuosinaan aikuisilta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus oppia jo
varhaiskasvatuksessa ympäristöä säästäviä ja suojelevia elämäntapoja, sillä
niitä taitoja he tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa joka tapauksessa.

Varhaiskasvatuksen tulee tehdä tämä ympäristöperiaate tutuksi kaikille lasten
vanhemmille. Näin ollen kestävän kehityksen periaatteiden tulee olla jokaisen
työntekijän sisäistämiä ja niiden tulee selvästi näkyä toimintasuunnitelmassa
ja arjen toteutuksessa. Ympäristötietoisuuden ohella periaatteiden tulee olla
myös luonnollinen osa henkilökunnan arvoja.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista elintavoiltaan
ympäristövastuullisia, vahvistaa heidän luontosuhdetta, antaa valmiuksia
elämänarvojen pohdintaan ja ohjata kestävään elämäntapaan.
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Kuvan lähde: Palmer 1998 ja Cantell 2004. Kuvan muokkaus Laura Savolainen

Joy A. Palmerin kehittämä ympäristökasvatusmalli, niin kutsuttu Palmerin puu,
on yksi viime aikojen yleisimmin sovelletuista ympäristökasvatusmalleista.
Palmer painottaa mallissaan, että ollakseen vaikuttavaa ympäristökasvatuksen
pitäisi tapahtua samanaikaisesti ja yhtä vahvasti kolmella tasolla:
1) tietojen oppiminen ympäristöstä
2) toiminta ja oppiminen ympäristössä
3) toiminta ympäristön puolesta eli ympäristövastuullinen näkökulma
Mallissa perustan ympäristökasvatukselle luovat yksilön aiemmat
elämänkokemukset sekä kehitys- ja oppimishistoria. Ympäristökasvatusta tulee
Palmerin mukaan toteuttaa lähtötaso ja aiemmat kokemukset huomioon
ottaen.
7

Kestävän kulutuksen kasvatus on ympäristökasvatusta, jonka tavoitteena
on lisätä ihmisten tietoisuutta oman kulutuksensa ympäristövaikutuksista sekä
vaihtoehtoisista kulutusmahdollisuuksista.

1.1.2 Kestävän kehityksen ulottuvuudet

Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelmassa kestävän kehityksen
toimintaulottuvuudet avataan seuraavasti:

Ekologisesti kestävä kehitys
Ekologisen kestävyyden vaativia haasteita on ilmastonmuutoksen
hidastaminen, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen
kestävä käyttö. Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii
luonnonvarojen käytön ja ympäristöä kuormittavien tuotanto ja kulutustapojen
muutosta sekä edellyttää yhteistoimintaa kehittyneiden ja kehitysmaiden välille
(Hallituksen... 1998)
Varhaiskasvatuksen ekologiseen arkeen kuuluu monia ruoka- ja jätehuoltoon,
siivoukseen, energian- ja vedenkulutukseen, päiväkodin tiloihin sekä kaikkeen
toimintaan liittyviä hankintoihin vaikuttavia ratkaisuja.
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Sosiaalisesti kestävä kehitys
Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeistä on siirtää hyvinvoinnin
edellytyksiä sukupolvelta toiselle. Haasteena on vähentää työttömyyttä,
syrjäytymistä ja sosiaalisten erojen kasvua. (Hallituksen...1998)

Yhtenä päiväkodin perustehtävänä on kehittää lasten sosiaalisia taitoja eli
vuorovaikutustaitoja. Hyvät käytöstavat tavat ja muiden ihmisten
huomioonottaminen ovat sosiaalista kestävää kehitystä. Lasta opetetaan
kunnioittamaan lapsia ja aikuisia, sekä ottamaan vastuuta omasta
käyttäytymisestään. Pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet edistävät lapsen
hyvinvointia.

Kodin ja päivähoitoyksikön yhteistyö luo pohjan yhteiselle toiminnalle niin
lapsen kuin lähiympäristön hyväksi. Yhteistyö auttaa lapsia ja aikuisia
viihtymään paremmin omalla asuinalueellaan. Erilaisten yhteisten
kasvatustoimintaan liittyvien projektien avulla voidaan lisätä ihmisten
yhteisvastuullista ajattelua.

Sampolan päiväkodilla on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma joka on
sosiaalista kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Taloudellisesti kestävä kehitys
Taloudellinen kestävä kehitys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista
kasvua, joka ei perustu pitkältä aikaväliltä velkaantumiseen tai luonnonvarojen
hävittämiseen. Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää, että tavaroita ja
palveluita tuotetaan niin, että ympäristöä rasitetaan nykyistä vähemmän.
(Hallituksen... 1998)

Kestävässä taloudessa suositaan uusiutuvia luonnonvaroja sekä taloudellisesti
kestäviä ratkaisuja.
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Kulttuurillisesti kestävä kehitys
Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu vahvistaa erilaisten kulttuuristen ryhmien
identiteettiä ja elinvoimaisuutta. Tähän voidaan vaikuttaa vaalimalla alueellisia
ominaispiirteitä, kuten kansanperinnettä, maisemaa ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia ja elinympäristöjä. Maamme luonto metsineen ja
vesistöineen on kulttuurihistoriallisesti keskeinen osa identiteettiämme. Meillä
on ainutlaatuinen mahdollisuus nauttia jokamiehenoikeuksiin perustuen
luonnosta ja sen antimista. (Hallituksen ...1998)

Sampolan päiväkodissa lähestymme kulttuurillisesti kestävää kehitystä
suomalaisen kulttuurin, muiden maiden kulttuurien ja niiden välisen
vuorovaikutuksen kautta. Koemme tärkeäksi, että lapsi oppii tuntemaan oman
kulttuuriperintönsä ja olemaan siitä ylpeä. Kulttuurin tutustumisessa
lähdemme liikkeelle omasta ympäristöstä, kotiseudusta sekä sen perinteistä.

Edistämme kulttuurien vuorovaikutusta ja pyrimme ottamaan huomioon
monikulttuurillisuuden päiväkodissamme. Jopa joka kolmas päiväkotimme
lapsista omaa myös muuta kulttuuritaustaa kuin suomalaisuuden.
Kulttuurillisesti kestävään kehitykseen kuuluu niin suomalaisen
kansanperinteen vaaliminen kuin muihin kulttuureihin tutustuminen ja niiden
hyväksyminen.
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1.2 Luontosuhde ja sen syntyminen

Luontosuhde on yksilön tai yhteisön ja luonnon välisen vuorovaikutuksen
kokonaisuus.
(Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto
ja käytännöt, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, 2013)

Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys tutustuttaessa lasta hänen omaan
elinympäristöönsä. Ensiksi lapsi tutustuu päiväkodin sisätiloihin ja pihaan,
jonka jälkeen tutkimuksia laajennetaan lähiympäristöön. Sampolan päiväkodin
läheisyys tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkia erilaisia ympäristöjä, sillä se on
kerrostalojen keskellä tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Päiväkotimme
läheisyydestä löytyy leikkipuisto, puistoalueita sekä lyhyen kävelymatkan
päästä Kuivasjärvi sekä Pyykösjärvi. Leikkipuistossa on kiinteitä, rakennettuja
leikkivälineitä sekä pieni metsä. Isompi, luonnontilaisempi rantametsikkö
sijaitsee Kuivasjärven rannalla. Kuivasjärvi on monen muuttolinnun
levähdyspaikka, mikä tarjoaa loistavan mahdollisuuden havainnoida niin kevätkuin syysmuuttoakin.
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Lapsen luontosuhteen syntymisessä on oleellista lähteä liikkeelle lapsen
kokemusmaailmasta ja tukea lapsen luontaista uteliaisuutta. Annamme lapselle
mahdollisuuden ympäristön tutkimiseen ja aikuinen tukee häntä siinä
kyselemällä ja opettamalla tekemään havaintoja. Aikuinen on kanssakokija ja
elämysten sekä kokemusten mahdollistaja. Aikuisella tulee myös olla
herkkyyttä havainnoida ja ihmetellä. Havainnoista ja luonnon muutoksista
keskustellaan yhdessä lapsen kehitystaso huomioiden. Aikuiselta saadulla
rohkaisulla ja palautteella on oleellinen merkitys lapsen mielenkiinnon
säilymiselle.

Hyvän luontosuhteen kehittyminen vaatii paljon positiivisia kokemuksia.
Haistamalla, maistamalla, näkemällä ja kokemalla eli kaikkia aistejaan
käyttämällä lapsi saa kokonaisvaltaisen kokemuksen ympäristöstään.

1.2.1 Perustana lapsilähtöisyys:
Lasta voi herätellä miettimään, mikä juuri hänen mielestään on luonnossa
kaunista? Miksi luontoa pitää suojella? Miten liikumme luonnossa
aiheuttamatta vahinkoa siellä suville eläimille ja kasveille? Keskustelun ja
omien havaintojen myötä lapset kasvavat vastuuseen luonnosta ja oppivat
tarkkailemaan lähiympäristöään, pohtimaan, kyselemään ja
kyseenalaistamaan. Pienten lasten kanssa työskennellessä parhaimpiin
tuloksiin päästän positiivisella asenteella. Pelottelut ja uhkakuvat eivät vie
asioita eteenpäin.
12

Aikuisen omat kokemukset ja perustietämys ovat tärkeitä, kun aloitetaan
luontokokemusten hankkiminen. Aikuisen tulee itse olla herkkä ja avoin
ympäristölleen ja omata ihmettelyn taito. Kiire on unohdettava, ja lapselle on
annettava aikaa herkistyä, tutkia, miettiä, kuunnella, leikkiä, juosta tai kävellä
ja kokeilla rajojaan. Luonto ja erityisesti metsä on leikkiympäristönä mitä
parhain ja tarjoaa hauskoja kokemuksia kaikkina vuodenaikoina.

1.2.2 Lähiluonto – innostava oppimisympäristö

Järvet, metsät, suot, rannat ja kukkulat ovat kautta aikojen olleet
suomalaisten innoittajia ja myös paikkoja, jonne on menty saamaan uusia
kokemuksia ja elämyksiä. Luonnon tulisi yhä olla lapselle ja aikuiselle
luovuuden ja rauhoittumisen paikka. Lähiluonto on mitä parhain
oppimisympäristö, sillä se inspiroi tutkimaan, tekemään taidetta, runoilemaan,
laulamaan ja kertomaan tarinoita sekä rakentelemaan. Kansanperinteellämme
on vahvat juuret luonnossa, joten sen osuutta emme voi unohtaa
kulttuurikasvatuksessakaan.

Luonnossa liikkuminen vaatii totuttelua.
Tasaisella kulkeminen tai vain autossa
istumiseen tottunut lapsi saa metsässä
kokeilla tasapainotaitojaan, oppia kiipeilyn
alkeita, raivata kulkuaan pusikon läpi ja
kokea olevansa ”Tutkimusmatkailija”
etsiessään jotain uutta ja tuntematonta.
Lähiluonnostakin löytyy monenlaisia
paikkoja, joihin voi tutustua. Retkelle
kannattaa ottaa mukaan pienet eväät. Ne
maistuvat varmasti kävelyn, kiipeilyn ja
tutkimisen jälkeen.
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Luonnossa liikkuessaan lapsi oppii muun muassa:
1. pukeutumaan sään mukaan
2. tuntemaan luonnon rentouttavana ja turvallisena paikkana
3. kokemaan kiireettömyyttä ja hiljaisuutta
4. saamaan kokemuksia erilaisista luonnon ympäristöistä
5. jakamaan kokemuksiaan muiden kanssa
6. että hänellä on oikeus kulkea metsässä sekä marjastaa ja sienestää
7. käyttämään metsästä löytyviä materiaaleja askarteluissa ja omissa
leikeissään
8. ottamaan luonnossa liikkuessaan huomioon luonnonrauhan ja siellä
elävät kasvit ja eläimet
9. ettei eläviä puita ja kasveja saa vahingoittaa
10. havainnoimaan luonnon tilaa
11. oppii lahittelemaan paperi-, pahvi- ja kartonkijätteen ja
hyödyntämään kierrätysmateriaalia työskentelyssään.

1.3 Aikuisen rooli

Aikuisen mallilla on tärkeä merkitys ympäristökasvatuksessa. Lapset oppivat
mallista ja matkivat heille erityisesti tärkeitä aikuisia ja pyrkivät tulemaan
heidän kaltaisikseen. Ihailemaltaan aikuiselta saatu palaute tai kannustus
innostaa lasta toimimaan kunnioittavasti ympäristöä kohtaan.

Interaktio- eli vuorovaikutusteorioiden mukaan
kasvattaja on rohkaisija ja virittäjä. Aktiivinen
vuorovaikutus ympäristön ja siinä olevien ihmisten
kanssa kehittää lapsen käsitystä maailmasta.
Tekemällä asioita itse lapsi oppii ja omaksuu asiat
helposti. Itse toimiessaan lapsi käyttää kaikkia
aistejaan, mikä edesauttaa oppimista.
Ongelmakeskeinen oppiminen antaa kokemuksia
pulmien ja kysymysten ratkaisemisesta sekä
onnistumisen kokemuksia.
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Ongelmakeskeisen oppimisen avulla opitaan löytämään erilaisia, hyvinkin
luovia ratkaisumalleja. Ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen
kasvatuksessa ongelmaratkaisumenetelmällä on tärkeä merkitys, sillä luonnon
suojeleminen ja elinolosuhteidemme säilyttäminen vaativat tulevaisuudessakin
luovia ratkaisuja.

Aikuinen innostaa lasta havainnoimaan ja tutkimaan ympäristöä. Aikuisella ei
tarvitse olla valmiita vastauksia lapsen kaikkiin kysymyksiin. Yhdessä
tutkiminen, oppiminen ja asioiden pohtiminen antavat lapselle tärkeän
kokemuksen osallisuudesta. Säännöllisyys retkissä ja luontotoiminnassa on
oleellisia pysyvän myönteisen luontosuhteen kehittymiselle.

Lapsi on luonnostaan utelias ja innostunut ottamaan asioista selvää. Hän
suuntaa mielenkiintonsa ympäröivään maailmaan. Lapsi on aktiivinen oppija,
havainnoija, joka yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa kartuttaa
kokemuksiaan yhteisillä matkoilla lähiympäristöön.
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Lapsen omat kokemukset luonnosta ja mielenkiinto ovat tärkeitä elementtejä
luodessa positiivista suhdetta ympäristöön. Jos yhteys luontoon on lapselta
kadoksissa, varhaiskasvatuksen rooli muuttuu entistä merkittävämmäksi.
Aikuisen tehtävänä on johdattaa kokemaan luonto mahdollisuuksien paikkana,
missä kysymykset nousevat herkästi lapsen huulille ja missä niitä ratkaistaan
yhdessä. Aikuinen johdattaa prosessia syvällisempään suuntaan asettamalla
lapselle haasteelllisia tehtäviä ja tukemalla lasta johtopäätösten tekemisessä.

Projekti- ja teematyöskentelyn avulla tuetaan lapsen oppimista ja
kokonaisuuksien hahmottamista. Pienten kokeiden ja mittausten tekeminen ja
taideaineiden monipuolinen hyödyntäminen havainnollistavat lapselle hänen
kokemuksiaan. Vähitellen lapsi oppii kokemusten ja tietojen karttuessa
muodostamaan oman käsityksen ympäristöasioista.

1.3.1 Perheiden osallistaminen

Varhaislapsuuden vuodet ovat ensisijaisen tärkeitä pysyvän luontosuhteen
muodostumiselle. Perheiden saaminen mukaan ympäristöstään huolehtimiseen
edistää lasten luontosuhteen syntymistä ja lujittumista. Perheiden saaminen
mukaan retkille ja luonnon ääreen rohkaisee perheitä suuntaamaan yhteisiä
retkiä metsään ja muaalle luonnon helmaan. Varhaiskasvatuksella on
merkittävä rooli asennekasvatuksessa sekä pohdinnan ja keskustelun
virittämisessä. Varhaiskasvatuksen tuleekin pitää yllä arvokeskustelua ja
mahdollistaa luontokokemusten järjestäminen koko perheelle. Yhteisillä retkillä
saadaan yhteisiä elämyksiä. Vuorovaikutteisessa oppimisprosessissa opitaan
yhdessä, aikuinen lapselta, lapsi aikuiselta ja aikuinen aikuiselta.

16

2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT
OULUSSA

2.1 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän
kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”.
Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla
yhteiskunnassa. Siinä hallitus ja hallinto yhdessä yhteiskunnallisten toimijoiden
kanssa sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja
toiminnassaan. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin
yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseksi.
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Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi allekirjoitti kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksen ja luvannut seuraavaa: ”Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalvelut on vuoden ikäinen uusi organisaatio, joka koostuu viidestä
toimialasta (varhaiskasvatus, opetus, nuoriso, kulttuuri ja liikunta) ja
kuntaliitoksen myötä viidestä kunnasta. Kestävän kehityksen
toimintaperiaatteiden saaminen yhteiseen toimintakulttuuriin on suuri
mahdollisuus edistää lasten ja nuorten kestävän kehityksen arvojen ja
toimintavalmiuksien muodostumista sekä edistää oululaisten fyysistä ja
sosiaalista hyvinvointia. Toiminnan järjestämisestä syntyvää ekologista
jalanjälkeä uudessa kunnassa pyritään pienentämään toimintatapoja
muuttamalla ja tekemällä rakenteellisia uudistuksia.”

2.2 Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77129/Varhaiskasvatussuunnite
lmanperusteet.pdf?sequence=1

Varhaiskasvatuksen perusteissa todetaan varhaiskasvatuksen olevan pienten
lasten eri elinpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka
tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Se
on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jota toteuttaa
ammattitaitoinen henkilöstö. Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvomaailmaan
kuuluu lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan lasten ihmisarvo. Tämän
perusarvon mukaan varhaiskasvatus kattaa neljä yleisperiaatetta:
◦

syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus

◦

lapsen etu

◦

lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen

◦

lapsen mielipiteen huomioon ottaminen

18

Näitä arvoja pohdittaessa nousee esiin kulttuurillinen ja sosiaalinen kestävä
kehitys, kuten myös Suomen perusoikeussäädöksistä esille nouseva lapsen
oikeus
•

turvallisiin ihmissuhteisiin

•

turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen

•

turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia
monipuolisesti

•

tulla ymmärretyksi ja kuuluuksi ikänsä ja kehitystasonsa
mukaisesti

•

saada tarvitsemaansa erityistä tukea

•

omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen

Suomalaisen varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tähän hyvinvointiin kuuluu niin oppimisen ilon
kokeminen, tutkiminen, turvallisuudentunne kuin arvostuksen saaminen.

Varhaiskasvatuksen perusteissa todetaan lapselle ominaisiksi tavoiksi oppia
leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taidealueisiin liittyvä ilmaiseminen.

”Leikki on lapsen työtä”, sanottiin jo muinaisina aikoina. Leikkiaiheita ja
sisältöjä lapset ammentavat kokemuksistaan; niistä asioista, joita he ovat
kuulleet, tutkineet, nähneet. Elämykset jättävät lähtemättömiä muistijälkiä.
Mikä olisi paras paikka saada elämyksiä? Luonto ja lähiympäristö, kenties?

Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä saakka luontaista. Tutkiessaan
lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillään olevaan
maailmaan ja yhteisöön. Lapsi kokee, että hänen tutkiva ihmettelynsä,
kysymyksensä, pohdintansa ja toimintansa on merkityksellistä. Hän voi
itse sekä yhdessä muiden kanssa rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita.
Yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kokemus yllättää ja vahvistaa lapsessa
oppimisen iloa. (Varhaiskasvatuksen perusteet, 2005.)
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2.3 Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=8ef2179d-fea2-4ad69ca4-f8d208471f58&groupId=112792

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta nousee varhaiskasvatuksen
perusteiden lisäksi kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen
näkökulmasta hienosti esille tavoite tukea lapsen kasvua ihmisyyteen,
eettisesti vastuukykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi, vastuulliseen toimintaan,
yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamiseen ja toisten ihmisten
arvostamiseen.

Oulun kaupunki edellyttää kaikilta hallintokunniltaan kestävän kehityksen
toimintaohjelmia. Varhaiskasvatuksella on omansa: Päivähoidon kestävän
kehityksen toimintaohjelma:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=dc2a6433-91cc-444c89f4-49485243b574&groupId=112792
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Oulun kaupungin vasuun on kirjattu varhaiskasvatuksen tehtäväksi tukea
lapsen luontosuhteen muodostumista tarjoamalla luontoelämyksiä, arkipäivän
ympäristöystävällistä toimintaa, yhdessä tekemistä, havainnointia, tutkimista,
satuja ja seikkailua sekä oivaltamisen riemua.

Kestävän kehityksen kaikki osa-alueet: sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja
kulttuurillinen kestävä kehitys tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa.

Kansainvälisyys ja oman kulttuuriperinteen vaaliminen ovat osa kulttuurista
kestävää kehitystä. Jokaisessa kaupungin yksikössä laaditaan vuosittain
yksikkökohtaiset kestävän kehityksen toimintaohjelmat. Tavoitteena on että
jokaisessa yksikössä on kestävän kehityksen työryhmä, jossa on jokaisesta
ryhmästä yksi aikuinen. Tämän lisäksi tavoitteena on, että päiväkodissa toimii
lapsista ja aikuisista koostuva ryhmä, jossa he toimivat yhteisvastuullisesti.
Näin lapset pääsevät suunnittelemaan, vaikuttamaan ja arvioimaan oman
päiväkodin kestävän kehityksen toimintaa.

2.3.1 Alakööki on oululaisen varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen,
kulttuurin ja liikuntakasvatuksen kehittämisyksikkö.
http://www.ouka.fi/oulu/alakooki

2.3.2 Reppu-työryhmä
•

toimii kestävän kehityksen kasvatuksen tukijana, kehittäjänä ja
keskustelun ylläpitäjänä

•

suunnittelee koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle

•

työryhmässä on kaksi edustajaa jokaiselta palvelualueelta

•

työryhmän toimintaa koordinoi kestävän kehityksen kehittämisyksikkö
Alakööki
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2.4 Sampolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=336cadbf-a1d5-4de7a13e-83e05cf0fc7c&groupId=112792

Sampolan päiväkotia ympäröi monipuolinen luonto metsineen ja
järvineen. Ne tarjoavat hienot mahdollisuudet luonnossa leikkimiseen,
retkeilyyn, havainnointiin ja tutkimiseen.

2.5 Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=dc2a6433-91cc-444c89f4-49485243b574&groupId=112792
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2.6 Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku

(Liite 1.)
Kestävän elämäntavan omaksuminen on ihmiskunnan selviytymisen kannalta
välttämätöntä. Kasvatus on keskeistä, kun ihmisten käyttäytymiseen halutaan
saada muutos. Oulussa kestävän kehityksen kasvatuksen päämääränä on
ekososiaalisesti sivistynyt oululainen, joka ymmärtää omien tekojensa
vaikutukset toisiin ihmisiin, luontoon sekä yhteiskuntaan ja myös toimii
ymmärryksensä mukaisesti.
Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku on toimintamalli, jonka
tavoitteena on lasten ja nuorten kestävän kehityksen mukaisen elämän
edellyttämien arvojen, tietojen ja toiminnan taitojen vahvistaminen.
Toimintamalli perustuu oppilaan säännöllisesti saamiin toiminnallisiin ja
elämyksellisiin oppimiskokemuksiin kestävän kehityksen eri osa-alueilta: 1)
luonto, 2) kestävä kulutus, 3) hyvinvointi ja turvallisuus sekä 4) kulttuuriidentiteetti ja maailmankansalaisuus.
Oppimispolku pohjautuu oppimiskäsitykseen, joka korostaa oppijan omaa
roolia tiedon rakentamisessa. Oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta,
joka syntyy muiden oppilaiden, opettajan ja muiden aikuisten sekä
oppimisympäristöjen kanssa koetun vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan
kautta. Opetussuunnitelmaan sidottuna oppimiskokemuksista syntyy
varhaislapsuudesta lähtevä mielekkäästi etenevä oppimispolku kohti
vastuullista elämäntapaa.
Oppimiskokemuksien toteuttamiseen on
• valmiita opetuspaketteja, jotka voidaan toteuttaa päiväkodissa tai koulussa
oman opettajan ohjauksessa
• Alaköökin ja Timosenkosken Luontokoulun ohjelmia
• yhteistyökumppaneiden järjestämiä opintokäyntikohteita ja kouluvierailijoita
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3. KESTÄVÄ KEHITYS JA YMPÄRISTÖKASVATUS SAMPOLAN
PÄIVÄKODISSA

3.1 KEKE-työryhmä

Sampolan päiväkotiin on koottu kestävän kehityksen työryhmä, jota luotsaa
niin kutsuttu keke-vastaava. Keke-työryhmä koostuu jokaisen ryhmän
edustajasta.

Kestävän kehityksen yhdyshenkilön (keke-vastaavan) toimeen kuuluu:
•

ylläpitää ja esittää yksikön
kestävän kehityksen kasvatusta
ja toimintaa yhdessä keketyöryhmän kanssa

•

kutsuu koolle yksikön keketyöryhmän ja toimii sen
puheenjohtajana

•

huolehtia vuosittain
yksikkökohtaisen kestävän
kehityksen toimintaohjelman
laatimisesta yhdessä
henkilökunnan kanssa

•

toimii yhdyshenkilönä kestävän
kehityksen asioissa yksikön
ruoka- ja kiinteistöhuollon
henkilökunnan kanssa

•

jakaa Alaköökin
kuukausitiedotteet muulle
henkilöstölle sekä henkilökunnan
toiveita reppulaisille
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Kestävän kehityksen työryhmän tehtävän kuvia ovat:
•

kirjaa toimintaohjelmaan yksikön kestävän kehityksen kasvatuksen
tavoitteet ja sisällöt lasten ja vanhempien osallisuus huomioiden muun
muassa toimintapäivät ja teemaviikot

•

arvioi oman yksikön kestävän kehityksen toiminnan toteutumista

•

ideoi toimintamallin aikuisten ja lasten yhteiselle osallisuusperiaateella
toimivalle ryhmälle tapahtumia, esim. ympäristöraati

•

voi kutsua kokoukseen tarvittaessa mm keittiöhenkilökuntaa, vanhempia

•

muodostuu jokaisen lapsiryhmän edustajasta, joka huolehtii kestävän
kehityksen toiminnan dokumentoinnista ja vanhempien tiedottamisesta
sekä osallistamisesta omassa ryhmässään.
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3.2 Kestävän kehityksen alkukartoitus

Helmikuussa 2015 Sampolan päiväkodilla tehtiin laaja kestävän kehityksen
kartoitus. (Liite 2.)

Kartoituksen yhteenvetona päiväkodin kestävän kehityksen vastaava, Jenni
Hämäläinen, laati seuraavan yhteenvedon:

”Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen tilassa on paljon hyvää, mutta
myös paljon kehittämisen varaa. Tietoista ja järjestelmällista toimintaa
kestävän kehityksen eteen ei ole vielä suunniteltu loppuun saakka ja osaalueet ovat hyvin hajallaan.

Jotta energiakulutusta ja vedenkulutusta voitaisiin vähentää, on syytä olla
tietoinen kuinka paljon niitä kuluu. Näin ollen ehdotan, että kummankin
mittarin lukemia seurataan ja kirjataan ylös. Silloin voidaan asettaa tavoitteita,
joita kohti yhdessä lähdetään pyrkimään.

Vanhempien osallistaminen on yksi vahvuuksistamme, mutta siinäkin meillä on
vielä paljon parantamisen varaa. Kuinka saamme vanhemmat mukaan
energiansäästötalkoisiin? Kulkemaan lasten kanssa päiväkotiin ekologisin
tavoin? Olisiko aika perustaa/herätellä eloon toimiva vanhempaintoimikunta?
Lasten osallisuus on yksi tämän hetken painopistealueistamme, jota meidän on
pidettävä esillä jatkuvasti.

Hankinnoista vastaamme päiväkodilla yhdessä, mutta hankintapaikkoja
rajoittavat kaupungin kilpailutussopimukset. Toisinaan olisimme halukkaita
hankkimaan leluja tmv. kirpputoreilta, mutta meillä ei ole siihen mahdollisuutta
käteisvarantojen puuttuessa. Hankinnat tulee tehdä paikoista, joihin
kaupungilla on sopimus tai yrityksiltä, joilla on sähköinen laskutus.

Lasten kanssa tulisi enemmän huolehtia tavaroiden kunnioittamisesta ja
elinkaariajattelusta. Turhaa kaltoinkohtelua näkee aivan liikaa.
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Päiväkotimme lajittelu ja jätteiden käsittely ovat kohtuullisella tolalla. Aikuiset
ovat hyvin tietoisia eri jätekoreistamme, mutta lapsia tulisi valistaa enemmän
lajittelun syistä ja tavaroiden elinkaaresta. Tähän asiaan on tulossa alustusta
koko perheen keke-päivänä huhtikuussa 2015, jolloin meillä on aiheena
lajittelu.

Oulun Serviisi tuottaa päiväkotimme ateria- ja siivouspalvelut. Heidän
kanssaan tulisi keskustella ruuan ekologisuudesta (mahdollisesta kasvisruoka
päivästä kerran viikossa sekä luomuruuasta) ja jätteiden tuottamisesta. Olisiko
mahdollista luopua kertakäyttöastia päivistä?

Turvallisuusasiat ovat päiväkodillamme ajan tasalla. Suurempia tilanteita
kohdallemme ei ole onneksi osunut, joten niiden toimivuutta ei ole päästy
testaamaan käytännössä. Joka vuosi harjoittelemme poistumista
hätätilanteissa.

Lähialueemme retkeily- ja kulttuurialueet on syytä kartoittaa ja kirjata ylös.
Miksei jopa liittää osaksi perehdytyskansiotamme, jotta uudet työntekijätkin
ovat heti tietoisia mitä lähialueellamme on tarjota. Päiväkodissamme on paljon
lapsia eri kulttuureista. Tätä kulttuurien kirjoa voisimme hyödyntää enemmän
kehittämällä yhteistyötä vanhempien kanssa. Myös monia kestävän kehityksen
teemapäiviä ei ole päiväkotimme arjessa huomioitu ollenkaan. Ne olisi syytä
kirjata ylös, jotta ne olisivat kaikkien tiedossa kun suunnitellaan seuraavan
toimintakauden toimintasuunnitelmaa.

Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen toiminnan eteenpäin viemiseksi olisi
hyvä keskittyä muutaman osa-alueeseen kerrallaan ja perehtyä niihin kunnolla.
Esimerkiksi Vihreä Lippu toiminta voisi olla helppo tapa lähteä ”pistämään
kuntoon” kestävän kehityksen asiamme, osa-alue kerrallaan.

Suomalaista varhaiskasvatusta ohjaa useampi laki ja asetus.
Ympäristönsuojelulain ja jätelain tavoitteina on mm ehkäistä jätteiden syntyä
ja niiden haitallisia vaikutuksia. Tämän puitteissa Sampolan päiväkodissa tulisi
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kiinnittää enemmän huomiota kertakäyttöastioiden käyttöön sekä
käsipapereiden kulutukseen. Kemikaalilain mukaan pesuaineiden
ympäristöystävällisyys olisi myös syytä ottaa huomioon. Ympäristönsuojelulaki
velvoittaa myös parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa
ympäristöä koskeviin päätöksentekoihin. Lasten osallisuuden korostaminen
opettaa heitä ottamaan kantaa, sekä kantamaan vastuuta lähiympäristöstään.
Ympäristölaki velvoittaa meidät myös torjumaan ilmastonmuutosta sekä
tukemaan kestävää kehitystä. Näistä asioista on syytä saattaa lapset ja
perheet enemmän tietoisiksi. Meillä jokaisella on velvollisuus ja oikeus
vaikuttaa lasten tulevaisuuteen.

Luonnonsuojelulaki sen sijaan ohjeistaa meitä muun muassa pitämään yllä
luonnon monimuotoisuutta sekä lisäämään luonnontuntemusta ja yleistä
luonnonharrastusta. Sampolan päiväkodissa liikumme paljon lähiympäristössä.
Mahtavia metsiä ei ympärillämme ole, mutta läheiset kaupunkipuistot olemme
ottaneet hyvin haltuun.

Päivähoitolain mukaan tulee päiväkodin huomioida eri kulttuuriperinteet
edistävät fyysistä- ja sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Tämän lisäksi
päivähoidon tulee tukea lapsen esteettistä, fyysistä, eettistä ja uskonnollista
kasvatusta. Edistäessään lapsen kehitystä meidän tulee tukea lapsen kasvua
yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen. Päivähoitolaki
velvoittaa siis meitä suunnittelemaan varhaiskasvatusta, joka tukee
vanhempien kasvatustyötä ja opettaa lapsia vastuullisiksi kansalaisiksi. Tätä
peilaten Sampolan päiväkodissa olisi syytä lisätä valistustyötä
ympäristöasioissa.”
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3.3 Kestävän kehityksen toiminnan ja ympäristökasvatuksen
suunnittelu

Sampolan päiväkodissa on suunniteltu kestävän kehityksen toiminnan ja
ympäristökasvatuksen vuosikello, josta käy ilmi koko vuoden kierto. Vuosikello
ohjaa lapsille suunnattua ympäristökasvatustoimintaa sekä aikuisten kestävän
kehityksen toiminnan suunnittelua ja toteutusta.
(Liite 2)

Vuonna 2015 painopistealueeksi on valittu lasten osallisuuden lisääminen. Tätä
on aloitettu perustamalla päiväkotiin lasten neuvosto. Aikuisten ja lasten
yhteistyö aloitti toimintansa evakkopäiväkodissamme tammikuussa 2015
päättämällä pihasäännöt sekä keskustelemalla kevään toiminnasta.

3.4 Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen ja
ympäristökasvatuksen käytännöt

Sampolan päiväkodin laadukas varhaiskasvatustoiminta huomioi kaikki
kestävän kehityksen osa osa-alueet. Päiväkotimme ympäristökasvatuskäytännöt pitävät sisällään:

Lapsen luontosuhteen vahvistamisen (avattu kohdassa 1.2 Luontosuhde ja
sen syntyminen)
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Luonto-opetuksen
Ympäristökasvatus on kaikkiin arjen tilanteisiin liittyvää toimintaa. Aikuisen
malli on oleellinen kaikissa ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa. Lapsi
oppii aikuisen toimintaa ja valintoja seuraamalla luonnon ja ympäristön
kunnioittamista, jätteisen lajittelua, energian säästämistä sekä järkevää
kuluttamista, esimerkiksi lelujen ja muiden tavaroiden oikeaa kohtelua.

Lapsi saa oppia, että pienilläkin teoilla on merkitystä. Hän ei ole vain tarkkailija
vaan aktiivinen toimija. Näin hänelle kehittyy usko mahdollisuuksiinsa
vaikuttaa elinympäristöönsä. Yhdessä lasten kanssa mm. kierrätämme,
keräämme roskia ja teemme pieniä kasvin kasvatuskokeiluja.

Lasta ei ahdisteta suurilla luonnonkatastrofeilla ja ilmaston lämpenemisellä,
vaan asioita käsitellään lasten näkökulmasta: mitä lapsi voi tehdä luonnon
suojelemiseksi ja säästämiseksi. Tutustumme ympäristöön monipuolisin
menetelmin.

Teemme paljon retkiä lähiluontoon eri vuodenaikoina sekä käytämme
aktiivisesti hyväksi Oulun kaupungin tarjoamia kulttuuripalveluita. Luonnossa
opimme luonnossa liikkumisen säännöt (jokamiehen oikeudet), pohdimme
vuodenajan ja sään vaikutuksia pukeutumiseemme, tutustumme erilaisiin
kasveihin ja eläimiin. Oppimateriaaleina käytämme kuvia, satuja, loruja,
elokuvia, seikkailuja, leikkejä sekä pelejä. Lapsella tulee olla aikaa tutkia ja
omaksua tietoa.
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Kuluttamisen ja kierrätyksen pohdinta kuuluu päiväkotimme toimintaan.
Kiinnitämme huomioita päivättäisiin valintoihimme. Huomioimme ettei vettä ja
sähköä kuluteta turhaan. Sammutamme valot tiloista joita ei käytetä
esimerkiksi ulkoilun ja lepohetkien ajaksi.

Uusia tavaroita hankkiessa pyrimme valitsemaan mahdollisuuksien mukaan
ekologisia ja mahdollisimman kestäviä tuotteita. Lapsille opetetaan tavaroiden
kunnioittamista ja niistä huolehtimista. Askartelumateriaaleja käytämme
säästeliäästi ja huomioimme kierrätysmateriaalien käytön.

3.5 Kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen toiminnan arviointi
ja kehittäminen

Helmikuussa 2015 tehty laaja kestävän
kehityksen kartoitus ja siitä tehty yhteenveto
käsitellään koko henkilöstön kesken. Sen
pohjalta nostetaan esiin kehittämiskohteita, joita
lähdetään yhdessä työstämään. Tavoitteena on
lähteä mukaan Vihreä Lippu -toimintaan syksyllä
2015. Kestävän kehityksen kartoitus uusitaan
yhdessä sovittavan määräajan kuluttua.

Ympäristökasvatustoimintaa käsitellään henkilöstön pedagogisissa
palavereissa, kestävän kehityksen työryhmän kokouksissa sekä
toimintakauden aikana järjestettävissä pedagogiikan ja toimintaohjelman
suunnittelu päivissä. Lapset ja aikuiset osallistetaan kehittämään Sampolan
päiväkodin kestävän kehityksen toimintaa sekä arvioimaan säännöllisesti.
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Valokuvat: Jenni Hämäläinen
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4.LIITTEET
Liite 1 Oululaisen kestävän kehityksen oppimispolku (liite luettavissa
tulostetussa versiossa)
Liite 2. Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen kartoitus helmikuu
2015
ENERGIAN
SÄÄSTÄMINEN
1.Seurataanko
päiväkodissa
energiankulutusta?

TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
Ei

2.Onko
energiankulutuksen
vähentämiseksi astettu
tavoitteita?

Ei

3.Onko päiväkodin
energiankulutus
vähentynyt edelliseen
vuoteen verrattuna?
4. Hyödynnetäänkö
luonnonvaloa ja
sammutetanko valot
tiloista aina, kun ne
jäävät tyhjilleen?

-

Kyllä

Automaattiset valokatkaisivat on
osassa päiväkotimme tiloissa.
Meillä on suuret ikkunat, joista
tulee sisälle paljon luonnon
valoa → kehoitetaan nostamaan
myös sälekaistimet päivisin ylös
→ lisää luonnon valoa ja
lapsetkin näkevät ulos.
Uudessa rakennuksessamme on
hieman taisteltu
sisätilalämpötilojen kanssa.
Osassa huoneista on turhan
lämmin, osassa viileä. Talossa
on älykäs ilmastointi, jota on
ollut asiantuntijat säätämässä →
seuraamme sisätilalämpötiloja ja
raportoimme niistä esimiehelle.
Ilmastointi on tehokas
paikoitellen.
Osasta kytketään (kahvin- ja
vedenkeittimet, pesukoneet...)
Tietokoneita meidän on kielletty
sulkemasta yöllä tehtävien
päivitysten takia, mutta näytön
voi napsasta pois päältä
silloinkin.
Suurin osa laitteista on

5. Onko huoneen
Kyllä
lämpötila säädetty
suositusten mukaisesti
21 asteeseen (+/- 1 aste)

6. Suoritetaanko tuuletus Kyllä
tehokkaasti?
7. Kytketäänkö
Kyllä ja ei
sähkölaitteista virta pois,
kun niitä ei käytetä

8. Onko laitteiden

HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA
Tämän kiinteistön energian
kulutuksen seuranta epäselvä →
selvitetään yhdessä johtajan
kanssa, onko mahdollista seurata
sähkön ja vedenkulutusta.
Jos seuranta on mahdollista,
laaditaan lista johon kulutus
merkataan ja asetetaan tavoitteet
energiankulutuksen
vähentämiseksi
Olemme tällä hetkellä eri
kiinteistössä kuin vuosi sitten.

Kyllä
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käyttö, huolto ja korjaus
hoidettu asianmukaisesti
(keittiö, siivous,
kiinteistöhuolto)?

leasingkoneita, joiden huolto
tulee vuokrayhtiöltä tai niitä
huoltaa keittiö- ja
siivouspalvelut tuottava Oulun
Serviisi.
Voisimme perustaa
kannustinjärjestelmän lasten ja
vanhempien ekologisempien
kulkemisten tukemiseksi

9. Kannustetaanko
Ei
henkilökuntaa ja lapsia
vanhempineen
kulkemaan matkat kodin
ja päiväkodin välillä
jalan, pyörällä, julkisilla
ja kimppakyydeillä.
10. Onko kunnalle tehty Ei
vihreän sähkön
käyttämistä koskeva
aloite?
11. Onko
valokatkaisimien ja
sähkölaitteiden
yhteydessä
energiansäästöohjeet?
12. Vietetäänkö
päiväkodissa
energiateemapäivää
( esim.
Energiansäästöviikko
lokakuussa)

Pitää kysyä esimieheltä, onko
hänellä asiasta tietoa ja
voimmeko me yksittäisenä
yksikkönä moisen aloitteen
tehdä?
Näihin voisimme laatia lasten
kanssa ohjeet

Ei

Kyllä

Olemme juuri laatineet
päiväkodin kestävän kehityksen
ja ympäristökasvatuksen
suunnitelmat, joissa erilaiset
keke teemat huomioidaan. Jo
tällä toimintakaudella olemme
kiinnittäneet huomioita kestäviin
arkikäytänteisiin. Mutta toki
voimme olla aktiivisempia ja
nostaa näitä asioita enemmän
esille.
Ikätason mukaan.

13. Käsitelläänkö lasten Kyllä
kanssa sitä, mistä
energia tulee ja mitä
ilmastonmuutos
tarkoittaa?
14. Ymmärtävätkö lapset Kyllä
ja henkilökunta energian
säästämisen merkityksen
ja toimivatko he sen
mukaisesti.
KESTÄVÄ KULUTUS TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
1. Tehdäänkö hankintoja Kyllä
harkiten ja vain
tarpeeseen?
2. Painotetaanko
Kyllä
hankinnoissa
kestävyyttä,
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Parannettavaa tässä asiassa on.
Energian kulutuksen
seuraamisen mahdollisuus toisi
asian konkreettisemmaksi ja
voisi motivoida kiinnittämään
asiaan enemmän huomiota.
HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA
Pyrimme kiinnittämään
huomiota laatuun, jotta
hankinnat olisivat pitkäikäisiä.
Monikäyttöisyyteen ja
muunneltavuuteen olemme
myös panostaneet.

korjattavuutta ja
huollettavuutta?
3. Suositaanko
Ei
hankinnoissa ympäristöä
vähän kuormittavia ja
eettisesti vastuullisia
tuotteita?

Kilpailutus perustuu usein
hintaan ja hankintapaikkoja on
rajoitetusti. Jos on valinnan
mahdollisuus pyrimme
valitsemaan kestävämmän ja
ekologisesti sekä eettisesti
tuotetun
Päiväkodilla ei ole
käteisvarantoja ja hankintapaikat
ovat kilpailutettuja.
Askartelumateriaaleja ja
satunnaisia leluja saamme
lahjoituksina.

4. Hankitaanko tavarat Ei
mahdollisuuksien
mukaan käytettyinä
(esim kirjat, leikki- ja
urheiluvälineet,
askartelumateriaalit,
huonekalut)
5. Pidetäänkö tavaroista Kyllä ja ei
hyvää huolta –
tarvittaessa huoltaen ja
korjaten?

Olemme vuoden vaihteessa
saaneet paljon uusia tavaroita
muuton yhteydessä. Lapsille
ollaan erityisesti korostettu
pitämään tavaroista huolta.
Valitettavasti osa lapsista rikkoo
esim leluja tahallaan. Pyrimme
korjaamaan rikki menneet
tavarat.
Loistava idea, otamme käyttöön.

6. Vietetäänkö
Ei
päiväkodissa lelutonta
päivää?
7. Annetaanko
Ei
juhlapäivinä aineettomia
lahjoja?
8. Kannustetaanko lapsia Kyllä
ja henkilökuntaa
yhteiseen tekemiseen
ilman hienoja välineitä
ja kilpavarustelua?
9. Onko päiväkodilla
Kyllä
kirjastokortti

Asiasta ollaan keskusteltu, mutta
toistaiseksi emme ole vielä asiaa
toteuttaneet.

Kirjasto sijaitsee lähellä nykyistä
yksikköämme. Käymme siellä
säännöllisesti satutunneilla ja
lainaamassa kirjoja.
Tällästen ohjeiden laadintaa
suositellaan esimiehelle.

10. Onko päiväkodille Ei
laadittu kestävien
hankintojen ohjeet?
11. Vietetäänkö
Kyllä
päiväkodissa aiheeseen
liittyvää teemapäivää
(esim Älä osta mitään
-päivä marraskuussa)?

Päiväkodin vaihtuvissa kekepäivissä on myös kestävää
kulutusta tukevia päiviä.
Jatketaan niiden parissa
tulevaisuudessakin. Keväälle on
suunniteltu tavaranvaihtotori.
Riippuu ikätasosta. Tätä asiaa
olisi syytä käsitellä enemmän, se
voisi olla yksi ratkaisu lasten

12. Käsitelläänkö lasten Kyllä ja ei
kanssa elinkaariajattelua,
ekotehokkuutta,
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kulutuksen
ympäristövaikutuksia ja
kohtuullisuutta?
13. Ymmärätävätkö
lapset ja henkilökunta,
että omilla
kulutusvalinnoilla on
vaikutusta
maailmanlaajuisiin
ympäristö- ja
kehityskysymyksiin?
JÄTTEEN SYNTY JA
KIERRÄTYS
1. Seurataanko
päiväkodissa syntyvän
jätteen määrää
jätelajeittain?

lelujen tuhoamiseen.

Kyllä ja ei

Osalle henkilökuntaa nämä asiat
ovat tuttuja, osa ei kenties välitä
ja osa ei tiedä. Lasten
ymmärryksestä en osaa sanoa →
tästä on siis syytä keskustella
isompien lasten kanssa.

TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
Ei

HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA
Yhdellä viikolla biojätteen
määrä punnitaan keittiöllä ja
informoidaan henkilökunnalle
→ lapset mukaan kamppanjaan,
myös paperin osalta?
Syntyvän jätteen määrää voidaan
seurata isompien ryhmässä esim.
itsetehtyjen diagrammien avulla.
Esimerkiksi piirustuspaperin
käyttöä on suunnitelmallisesti
vähennetty piirustusvihkojen
avulla. Paperin kulutus on
vähentynyt ja jätettä on syntynyt
vähemmän. → muidenkin
jätteiden kohdalla voisimme
etsiä vastaavanlaisia ratkaisuja.
Jätteen määrää ei ole seurattu
koko päiväkodin näkökulmasta
niin, että voitaisiin todeta
määrän vähentyneen. Kuitenkin
ryhmissä pyritään aina
vähentämään jätettä aiemmasta.
→ Huolellisuutta jätteiden
lajittelussa →
sekajätteen/polttokelpoisen
jätteen vähentäminen.
Kopiokoneessamme on
vakioasetuksena kaksipuolinen
ja mustavalkoinen kopionti.
Kopiontia paperille vältetään
suositaan sähköpostia
viestintävälineenä. →
Huolehditaan että kaikki osaavat
käyttää ja tulostinta ja
kopiokonetta oikein → vältetään
virheellisten tulosten ottaminen.
Pestävien käsipyyhelappujen
käyttö ei ole mahdollista
hygieniasäännösten vuoksi.

2. Onko jätteen määrän Kyllä
vähentämiseksi asetettu
tavoitteita?

3. Onko päiväkodissa
Ei
syntyvän jätteen määrä
vähentynyt edelliseen
vuoteen verrattuna?

4. Osataanko hyvät
kopiontitavat:
kopioidaan
kaksipuolisesti,
pienentäen ja vain
tarpeeseen?

Kyllä

5. Onko käytössä joka Ei
käytön jälkeen pestävät
käsipyyhelaput tai
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käsipyyherullat?
6. Käytetäänkö sekä
Kyllä ja ei
päiväkodilla että retkillä
kestoastioita?

Päiväkodilla ja ryhmissä
käytetään pääsääntöisesti
kestoastioita. Toisinaan
keittiöhenkilökunnalla on
iltapäivällä kokouksia, jolloin
käytössä on kestakäyttöastiat. →
Miten voisimme tätä välttää? →
Yhteinen palaveri Oulun
Serviisin kanssa.
Vanhempainillat ym kestoastion.
Osalla ryhmissä
vanhempainilloissa on ollut ”ota
oma muki mukaan” -tyyli. →
Kannustetaan muitakin ryhmiä
ottamaan hyvä käytäntö tavaksi.
5-6 vuotiaiden ryhmässä lapsilta
kysytään, paljonko hän haluaa
ruokaa. Mahdollisuuksien
mukaan lapsi ottaa itse ruokaa
sen verran kuin jaksaa syödä.
Pienempien ryhmissä sopivan
kokoiset annokset (tarpeeksi
pienet). Kannustetaan syömään
lautanen tyhjäksi.
Viestintä tapahtuu
pääsääntöisesti sähköpostitse.

7. Otetaanko rruokaa
Kyllä
vain sen verran kuin
jaksetaan syödä (haetaan
tarvittaessa lisää)?

8. Suositaanko
paperitonta vistintää
sekä päiväkodissa että
päiväkodin ja kodin
välillä?
9. Suositaanko
hankinnoissa suuria
pakkauksia ja vähän
pakattuja tuotteita?

Kyllä

Kyllä

Suositaan mahdollisuuksien
mukaan suuria ja vähän
pakattuja tuotteita tilaamalla
isoja eriä kerralla.
Hyödynnetään pakkauksia
askarteluissa.
Keväällä 2015 järjestämme
ensimmäisen kierrätystorin.
Jatkossa voidaan järjestää
esimerkiksi pihakirpputori/vaihtotori, jossa voidaan ostaa
tai vaihtaa vaatteita, kenkiä tai
urheiluvälineitä. →
Selvitetäänkö saisiko jotenkin
tehtyä sähköisen kirpputorin?
Asiasta on keskusteltu, mutta
varsinaisia ohjeita ei ole kirjattu
ylös.
Päiväkodilla yhteisiä keketeemapäiviä erilaisin aihein.
Esimerkiksi paperin käytöstä ja
kierrätyksestä. → Uusia

10. Onko päiväkodilla Ei
foorumi, jossa voi
myydä, ostaa, vaihtaa ja
lahjoittaa käytettyjä
tuotteita?

11.Onko päiväkodilla
Ei
laadittu jätteen välttäjän
ohjeet?
12. Vietetäänkö
Kyllä
päiväkodissa aiheeseen
liittyvää teema-päivää
(esim Nuukuusviikkoa)?
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13. Käsitelläänkö lasten Kyllä
kanssa luonnonvarojen
rajallisuutta ja
kaatopaikkojen
täyttymisen ongelmaa?

14. Ymmärtävätkö lapset Kyllä
ja henkilökunta miksi
jätteen syntymistä on
vähennettävä ja
toimivatko sen
mukaisesti?

15. Lajitellaanko
päiväkodissa

biojäte kyllä
paperi kyllä ja ei (liian usein
paperia löytyy sekajätteen
seasta)
kartonki ja pahvi kyllä
lasi kyllä
metalli kyllä
ongelmajäte kyllä
energiajäte kyllä
Kyllä

16. Otetaanko
päiväkodissa talteen
materiaali, joka sopii
askarteluun, taiteiluun ja
muuhun
uudelleenkäytöön?
17. Onko päiväkodilla Ei
oma komposti tai
matokomposti?

18. Onko
lajitteluastioiden
yhteydessä selkeät
ohjeet?
TURVALLISUUS

teemapäiviä kehitellään.
Käsitellään lapsen iän ja
kehitystason mukaisesti arjen eri
tilanteissa sekä erilaisten
teemapäivien ja tuokioiden
avulla. Oiva Roina hahmo Oulun
jätehuollosta vierailee 5-6
vuotiaiden luona huhtikuussa →
retkelle kaatopaikalle?
Asia on nostettu esille syksyllä
ja siitä on keskusteltu aikuisten
sekä lasten kanssa. Aikuiset ovat
sitoutuneet jätteiden
vähentämiseen ja ohjaavat lapsia
arjen toiminnoissa ja
valinnoissa. → Kuvia
kaivoksista, kaadetuista metsistä
ja kaatopaikoista ym voisi
esitellä keskustelun herättäjiksi.
Jokaisessa ryhmässä on
lajittelupiste kyseisille jätteille ja
roskakatoksessa on mahdollista
lajitella kaikki samat jätteet.
Opastetaan myös lapsia entistä
tarkempaan lajitteluun. →
Roskiksiin selkeät kuvat mitä
mihinkin astiaan laitetaan →
helpottaa lasten lajittelua.
Kaikki mahdollinen materiaali
otetaan talteen ja hyödynnetään
päiväkodissa.

Ei mahdollista väistöpäiväkodin
pihalla, mutta mahdollista
esimerkiksi uuden Sampolan
pihassa. → Ehdotetaan
kompostin rakentamista
pihasuunnittelijoille.

Kyllä

TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
Ei

1. Käyttävätkö kaikki
päiväkodille pyöräilevät
pyöräilykypärää?
2. Onko käytäntönä, että Kyllä
ketään ei jätetä yksin,
mutta yksian saa olla?
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HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA
Lapset käyttävät, aikuiset eivät
→ kehitetään kampanja, jotta
aikuisetkin käyttäisivät kypärää.

3. Kartoitetaanko lasten Kyllä
lähiympäristön
mahdollisia vaaran
paikkoja ja pyritäänkö
niiden turvallisuutta
parantamaan?
4. Onko päiväkodin
Kyllä
sisätilat ja piha toimivat
ja turvalliset?
5. Tehdäänkö lähialueen Kyllä
toimijoiden kanssa
yhteistyötä
turvallisuuden
parantamiseksi?
6. Tuntevatko lapset
Kyllä
toistensa vanhemmat?
7. Onko kiusaamiseen Kyllä
välittömästi puuttuminen
jokaisen vastuulla?
8. Vaalitaanko
Kyllä
päiväkodissa kiireetöntä
ja turvallista ilmapiiriä,
jossa kaikilla on
työrauha?
9. Saavatko lapset
Kyllä
tarvittaessa apua ja tukea
keneltä tahansa
päiväkodin aikuiselta?
10. Pääseekö syliin aina? Kyllä

Ainakin oman ryhmän lasten
vanhemmat

11. Onko päiväkodilla Kyllä
selkeät ja toimivat
yhteiset säännöt?
Tietävätkä kaikki nämä
säännöt?
12. Vietetäänkö
Ei
päiväkodissa aiheeseen
liittyvää teemapäivää
(esim 112-päivä
helmikuussa)?
13. Käsitelläänkö lasten Kyllä
kanssa päiväkodin
turvallisuussuunnitelmaa
ja sitä miten toimitaan
hätätilanteissa?
14. Ymmärtävätkö lapset Kyllä ja ei
ja henkilökunta, miten
oma toiminta vaikuttaa
kaikkien turvallisuuteen?
LÄHIYMPÄRISTÖ
TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
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Toisinaan on monta syliin
tulijaa, että pitää vuorotella.
Olemme henkilökunnan kanssa
laatineet yhteiset
toimintakäytännöt, joita kaikki
ovat sitoutuneet noudattamaan.
Lapset ovat olleet mukana
pihasääntöjä laadittaessa.
Isoille tämä sopisi hyvin, silloin
olisi hyvä myös kerrata
päiväkodin
turvallisuussuunnitelma, niin
aikuisten kun lastenkin.
Päiväkodissamme pidetään
poistumisharjoitus vuosittain.

Aikuiset muistavat, mutta lapset
tarvitsevat vielä asiasta
muistutusta.
HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA

1. Toteutetaanko
Kyllä
lähiympäristön
toimijoiden kanssa
vierailuja, tempauksia ja
muuta yhteistä
toimintaa?
2. Käyvätkö ryhmät
Ei
tutustumassa kaikkien
lasten kotimatkoihin?

3. Onko päiväkodilla
oma kummialue (esim
metsä, niitty, puisto)?

Lapset asuvat hyvin hajallaan ja
osa tulee pidemmän matkan
takaa. Lähiympäristössä
retkeillessä kiinnitämme
huomiota lapsille tuttuihin
paikkoihin ja keskustelemme
heidän kulkureiteistään.
Vanhan rakennuksemme lähellä
oli rantametsikkö, jossa jokainen
ryhmä retkeili säännöllisesti.
Uusien tilojemme läheisyydestä
emme ole vielä vastaavaa
paikkaa löytäneet, mutta
kartoitamme asiaa kevään
mittaan.

Ei

4. Hyödynnetäänkö
Kyllä
retkillälähiympäristöä
(luonto- kulttuuri ja
historialliset kohteet)?
5. Onko päiväkodin
Ei
pihaa kehitetty
virikkeelliseksi,
päiväkodin ja lähialueen
asukkaiden yhteiseksi
paikaksi?
6. Voivatko lapset
Kyllä ja ei
vaikuttaa päiväkodin ja
sen pihan
viihtyisyyteen?

Illalla pihan käyttö on
mahdollista muillekin kuin
päiväkodin lapsille. Alueella on
kuitenkin paljon ilkivaltaa, joten
pihallamme on kameravalvonta.
Väistötiloissa vaikuttamisen
mahdollisuutta ei ole, mutta
olemme laatineet
yksityiskohtaiset toivelistat
vanhan päiväkodin remontin
toteuttaville arkkitehdeille sekä
pihasuunnittelijoille.

7. Pidetäänkö
Kyllä
päiväkodin, sen pihan ja
lähiympäristön
siisteydestä huolta?
8. Käytetäänkö
Kyllä ja ei
päiväkodin pihaa
monipuolisesti leikki- ja
oppimisympäristönä?
9. Tekevätkö kaikki
ryhmät retkiä
lähiluontoon?
10. Onko päiväkodilla
päivitettävä lista

Piha toiminut lähinnä
leikkiympäristönä, mutta
valtavien lumikasojen kaikottua
pääsemme hyödyntämään pihaa
myös oppimisympäristönä.

Kyllä

Kyllä ja ei

Oululaisen varhaiskasvatuksen
tukija Alakööki informoi
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lähiympäristön luonto-,
vierailu-, ja
retkikohteista?

jokaista yksikköä kaupunkimme
tarjonnasta ahkerasti. Omasta
lähiympäristöstä listan keke
työryhmä voi laatia yhdessä
päiväkotimme
kulttuurivastaavan kanssa.

11. Vietetäänkö
Kyllä
päiväkodissa aiheeseen
liittyvää teema päivää
(esim luonnon
monimuotoisuuden
päivä 22.5)?
12. Käsitelläänkö lasten Kyllä
kanssa lähiluonnon
merkitystä
jalähiympäristön
vaikuttamista?
13. Ymmärtävätkö lapset Kyllä ja ei
ja henkilökunta
lähiympäristöstä
huolehtimisen
merkityksen?
KESTÄVÄT
RUOKAVALINNAT
1. Seurataanko eri
ruokalajien menekkiä?
Valmistetaanko ja
tilataanko ruokaa sen
mukaisesti?
2. Tiedotetaanko lasten
poissaoloista keittiöön
ruuan määrän
mitoittamiseksi?

TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
Kyllä

3. Tarjotaanko
päiväkodissa lähi- ja
luomuruokaa
mahdollisuuksien
mukaan?
4. Painotetaanko
päiväkodissa
monipuolista
kasvisravintoa (esim.
kasvisruokapäivä joka
viikko)?

Ei

5. Suositaanko

Ei

Kyllä

Kovasti on vielä harjoiteltavaa.
Aikuiset ovat tietoisia asiasta,
mutta kuinka vahvasti haluavat
sitoutua asiaan? Lapset
tarvitsevat vielä paljon aikuisten
ohjausta.
HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA

Toisinaan tieto lasten
poissaolosta tulee liian
myöhään, jolloin ilmoittaminen
on liian myöhäistä. Allergisten
lasten ruuan peruuttamiseen
tulisi kiinnittää enemmän
huomiota.
Päiväkotimme ostaa ruoka- ja
siivouspalvelut ulkopuoliselta
tuottajalta.

Ei

Kasvisruokapäiviä on muutaman
kerran vuodessa, mutta tuolloin
laatuun ja määrään ei
todellakaan ole satsattu.
Selvitetäänkö olisiko
mahdollista pitää 1pv/vko
kasvisruokapäivä. Kasviksia on
muutenkin tarjolla aivan liian
vähän.
Tästä aiheesta olisi syytä
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henkilökunnan
kahvitauolla Reilun
kaupan tuotteita?
6. Huomioidaanko
monikulttuurisen
päiväkodin erilaiset
ruokavaliot ja niiden
mahdollisuudet?
7. Onko päiväkodin
pihalla kasvimaa,
marjapensaita tai
hedelmäpuita?

keskustella kahvipöydässä.

Ei

Ulkopuolinen ruuan toimittaja
määrittelee ruokalistan.
Halutessaan esim muslimit
tilaavat sianlihattoman ja
verettömän ruokavalion.
Vanhan yksikkömme pihassa on
marjapensaita, mutta
valitettavasti joku lähinaapuri
kävi poimimassa ne tyhjäksi
viime syksynä. Remontoitavan
yksikkömme pihasuunnitelmaan
on lisätty kasvimaa ja
marjapensaat on luvattu säästää.

Kyllä ja ei

8. Tutustutaanko lasten Kyllä
kanssa lähiluonnosta
löytyviin marjoihin,
sieniin ja
villivihanneksiin?
9. Painotetaanko
Kyllä
ruokahetkissä
kiireettömyyttä ja hyviä
käytöstapoja?
10. Onko päiväkodille Ei
laadittu suunnitelma
ruokahuollon
kehittämisestä
kestävämpään suuntaan?
11. Vietetäänkö
Ei
päiväkodissa aiheeseen
liittyvää teemapäivää
(esim nälkäpäivä
syksyisin)?
12. Käsitelläänkö lasten Ei
kanssa ruuan alkuperää,
erilaisia tuotantotapoja ja
erilaisia ruokakulttureja?

Tästä voisi keskustella Serviisin
edustajan kanssa.

Tämä päivä on syytä ottaa
huomioon seuraavan syksyn
ohjelmaa suunniteltaessa.

13. Ymmärtävätkö lapset Ei
ja henkilökunta, että
omat ruokavalinnat
vaikuttavat ympäristön
tilaan?

VEDEN
SÄÄSTÄMINEN
1. Seurataanko
päiväkodin
vedenkulutusta?

TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME
Ei
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Toisinaan on ollut puhetta mistä
esim maito on peräisin. Tästä
löytyy hyvä aihe projektille ja
monikultuurisuuden
hyödyntämiselle.
Osa henkilökunnasta tiedostaa.
Osa ei. Esimerkiki lihan
tuottamisen ympäristökuorman
suuruutta moni ei hahmota tai
siitä välitä. Lapset eivät ole
asiasta tietoisia ja siitä löytyykin
oivallinen aihe käsiteltäväksi.
HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA
Esimieheltä tulee selvittää, mistä
saisimme tietoomme
vedenkulutuksemme määrän?

2. Onko
Kyllä
vedenkulutuksen
vähentämiseksi asetettu
tavoitteita?

Seuraaminen mahdotonta,
jollemme tiedä paljonko
kulutamme. Uusissa tiloissamme
on automaattihanat, jotka
osaltaan vähentävät
vedenkulutusta. Ne tosin ovat
osattautuneet lasten mielestä
kivoiksi leikkikaluiksi, mikä
lisää helposti vedellä lutrausta.
Ei tietoa, koska vedenkulutusta
ei ole seurattu.

3. Onko vedenkulutus vähentynyt edelliseen
vuoteen verrattuna?
4. Onko vesihanojen
Kyllä
virtaama säädetty
suositusten mukaiseksi?
5. Onko vessanpötöissä Kyllä
kaksoispainikkeet?

Valitettavasti niin jäykät napit
etteivät lapset pysty niitä
sormella painamaan. Jolloin
käyttävät koko kättä ja painavat
helposti kumpaakin nappia. Asia
on huomioitu ja vanhan
päiväkodin remonttiryhmälle
saatettu tiedoksi ettei
kyseisenlaisia nappeja toivota
remontoitavaan yksikköömme.

6. Opetellaanko lasten Kyllä
kanssa säästäväistä
vedenkäyttöä?
7. Korjataanko vuotavat Kyllä
hanat ja vessanpöntöt
heti?
8. Pestäänkö tiski- ja
Kyllä
pyykkikoneissa vai
täysiä koneellisia?
9. Käytetäänkö
Ei
ympäristöä
vähänkuormittavia
pesuaineita?
10. Huolehditaanko että Kyllä
viemäriin ei päädy sinne
kuulumattomia aineita ja
esineitä?
11. Onko hanojen
Ei
yhteydessä säästävän
vedenkäytön ohjeet?
12. Vietetäänkö
Ei
päiväkodissa
vesiteemapäivää (esim
Maailman vesipäivä
22.3)?
13. Ymmärätävätkö
Kyllä ja ei
lapset ja henkilökunta

Ulkopuolinen siivouspalvelujen
tuottaja määrittelee pesuaineet.

Nykyisessä yksikössämme on
automaattihanat, jotka
sulkeutuvat saippuoinnin ajaksi.

Henkilökunta ymmärtää,
sitoutumisessa parabtamisen
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veden säästämisen
merkityksen ja
toimivatko he sen
mukaisesti?
14. Käsitelläänkö lasten
kanssa veden
kiertokulkua sekä
puhtaan veden
merkitystä ja
rajallisuutta?
KULTUURIPERINTÖ
JA
MONIKULTTUURISU
US
1. Tutustutaanko lasten
kanssa kunnan
vaakunaan sekä
maakuntalauluun,
-kasviin ja -eläimeen?
2. Tutustutaanko lasten
kanssa ruokien,
leivonnaisten ja
käsitöiden perinteiseen
tekemiseen?
3. Hyödynnetäänkö
lähiseudun
kulttuuriperintökohteita
ja museoita
retkikohteina?
4. Kutsutaanko alueen
asukkaista kertomaan
päiväkodin ja
lähiympäristön
historiasta sekä elämästä
ennen vanhaan?

varaa. Vedenkulutuksen
seuraaminen saattaisi motivoida
säästämään enemmän. Lapsia
pitää asiasta muistuttaa ja
valistaa jatkossakin.
Tämä riippuu paljon lasten iästä
ja henkilökunnan asenteista.
Yhteistä teemapäivää voisimme
aiheen ympärille suunnitella.

Kyllä ja ei

TOTEUTUUKO
YKSIKÖSSÄMME

HUOMIOITA JA
KEHITTÄMISIDEOITA

Ei

Hyviä juttuja, jotka otetaan
ohjelmistoon
lähitulevaisuudessa.

Kyllä

Yleensä syksyllä
sadonkorjuujuhlan ja
helmikuussa Kalevalanpäivän
yhteydessä. Juhlapyhät olisivat
myös hyvä vaihtoehto.
Säännöllisesti. Joka vuosi voisi
ottaa mukaan jonkun uuden
kohteen ja tehdä sen tutuksi näin
myös henkilökunnalle.

Kyllä

Ei

Kaupunkialueella asukkaita ei
tunneta. Kannattaisi kuitenkin
kysellä lasten vanhemmilta
vinkkejä. Isovanhempien päivän
aikaan helmi-maaliskuussa
jututamme heitä ja saamme
tietoa heidän lapsuudestaan.
Vanhemmat mukaan toimintaan.
Samala osallistetaan koko perhe
toimintaan.
Asian suhteen voisimme olla
aktiivisempia.

5. Vietetäänkö
Ei
päiväkodilla eri
kulttuurien juhlapäiviä?
6. Pyydetäänkö
Kyllä
maahanmuuttajataustaisi
a lapsia ja vanhempia
kertomaan erilaisista
kulttuureista?
7. Osallistuuko päiväkoti Kyllä
kansainvälisiin
projekteihin?
8. Onko päiväkodilla
Kyllä ja ei
ystävyyspäiväkoti
ulkomailla?
9. Onko päiväkodilla
Ei

eTwinning toiminta alkamassa
→ tehdään siitä vuosittainen
tapa.
Olemme hakeneet eTwinning
-partneria ja muutaman
yhteydenotto on jo tullut.
Mahdollinen
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kummilapsi tai
-päiväkoti
kehitysmaassa?
10. Tutustutaanko lasten Kyllä
kanssa eri kulttuureihin
(esim tavat, ruoka,
musiikki, pelit,
kirjallisuus)?
11. Onko päiväkodille Kyllä ja ei
laadittu
monikulttuurillisuusohjel
ma?

vanhempaintoimikunnan juttu?
→ Rahankeruutempaus.
eTwinning-toimintaan helppo
sisällyttää.

Se sisältyy
varhaiskasvatussuunnitelmaan,
mutta ei ole erillistä ohjelmaa.
Vanhempaintoimikunta mukaan
suunnitteluun.
Musiikki, ruoka ja liikunta ovat
olleet aiheina. Seuraavilla
kerroilla mukaan esim tavat,
pelit, kirjallisuus
Ei käsitellä tarpeeksi.
Pedagogisessa kahvilassa
ideariihi aiheesta.

12. Vietetäänkö
Kyllä
päiväkodissa aiheeseen
liittyvää teemapäivää
(esim YK-päivä 24.10)?
13. Käsitelläänkö lasten Kyllä
kanssa paikallista ja
suomalaista
kulttuuriperintöä sekä
kulttuurien
moninaisuuden
mukanaan tuomaa
rikkautta?
14. Ymmärtävätkö lapset Kyllä ja ei
ja henkilökunta
suomalaisen
kulttuuriperinnön sekä
maailman kulttuurien
kirjon arvon?

Ei varmaan tarpeeksi. Voisi olla
hyvä kulttuurin teemavuoden
aihe.
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Liite 3 Sampolan päiväkodin kestävän kehityksen ja
ympäristökasvatuksen vuosikello (liite luettavissa paremmin tulostetussa
versiossa)
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