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Pieni reppuselkä pipopää  
tupsahtaa aamuhämärissä eteiseen. 

Nukkumatin uurteet poskessaan,  
pikkuleipä kintaassa.  

"Heippa äiti", sanoo ovesta lähtijälle  

ja istuu mykkyrälle syliini. 

Uusi päivä alkaa.  

– Marita Kalijärvi 
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Esipuhe 

Tämän varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) ovat yhteistyönä tehneet 

keskustan alueen perhepäivähoitajat. Olemme käyttäneet vasun 

tekemisessä Stakesin 2005 julkaisemia Varhaiskasvatuksen perusteita 

sekä Oriveden kaupungin vuonna 2006 laadittua ja 2010 tarkastettua 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Vasumme on laadittu perhepäivähoidon näkökulmasta oman tiimimme 

käyttöön ja se täydentää Oriveden päivähoidon vasua. 
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Toiminta-ajatuksemme, arvomme ja 

päämäärämme 
 

Toimintamme perusajatuksena on, että kohtaamme lapsen kokonaisvaltaisena yksilönä 

kunnioittaen lapsuutta elämän vaiheena. 

Päämääränämme on, että hoidossamme kasvaisi hyvinvoivia, hyvän itsetunnon omaavia, 

toiset huomioonottavia ja omatoimisia lapsia. 
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Arvot 

Turvallisuus 

 Hoitajat noudattavat yhdessä sovittuja 

toimintatapoja esim. lapset ovat aina 

hoitajan valvonnassa. Lapsen 

turvallisuudesta hoitopäivän aikana 

vastaa hoitaja tai tarvittaessa 

päivähoidon varahenkilö. 

 Vanhempien läsnä ollessa he vastaavat aina lapsen turvallisuudesta.  

Rajat 

 Kun lapsella on selkeät rajat, hän voi turvallisesti toteuttaa itseään. 

Leikki 

 Hoitajina pidämme leikkiä niin 

tärkeänä, että varaamme siihen paljon aikaa. 

Pysyvyys 

 Lapsella on oikeus samaan 

hoitopaikkaan koko hoidon tarpeen ajan. Myös 

varahoito pyritään järjestämään lapselle 

tuttuun paikkaan. 

Yhteistyö 

 Vanhempien ja hoitajan yhteistyö alkaa 

jo ennen hoitoa tutustumiskäynteinä ja 

jatkuu kasvatuskumppanuutena 

hoitosuhteen loppuun asti. 

Lapsilähtöisyys 

 Lapsella on oikeus omaan mielipiteeseen. 

Lapsia kuunnellaan ja he voivat osallistua 

toiminnansuunnitteluun ikätasonsa mukaisesti. 
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Tiimin ja tiimitoiminnan esittely 

 

Perhepäivähoito on jaettu kolmeen tiimiin: 

Pohjois-Orivedellä toimii yksi tiimi ja Etelä-

Orivedellä kaksi tiimiä. Pohjois-Oriveden 

tiimiin kuuluu 12 hoitajaa, joista kolme 

toimii Kaupinrinteen alueella, yksi 

keskustassa, kolme Paltanmäen alueella, 

kaksi Kössinpellon alueella, kaksi Oriahteen 

alueella ja yksi Moision alueella. 

Käymme lasten kanssa urheilemassa, 

laskemassa mäkeä ja luonnossa eväsretkellä. 

Olemme käyneet tutustumassa mm. poliisin 

ja palomiehen ammatteihin sekä maatalon 

eläimiin. 

Vuosittain järjestämme hoidossa oleville 

lapsille ja heidän vanhemmilleen joulujuhlan 

ja toiminnallisen kevättapahtuman. 

Lähellä asuvilla hoitajilla 

on mahdollisuus 

yhteistyöhön esim. 

ulkoillessa. Hoitajat voivat 

vaihtaa myös ajatuksia 

lasten kasvatuksesta ja 

kehityksestä. 
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Toimintaympäristö: 

Perhepäivähoidon toimintaympäristönä toimii hoitajan oma koti. Perhepäivähoito 

tarjoaa turvallisen, monipuolisen ja rikkaan toimintaympäristön, jossa lapsi 

harjoittelee hänelle tärkeitä taitoja mielekkäällä tavalla. Perhepäivähoidossa lapsia 

hoitaa yksi hoitaja pienryhmässä, joka takaa lapsille rauhallisen ja yksilöllisen hoidon 

sekä aidon kodin tunnelman. 
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Kielen merkitys lapselle 

 

 luetaan satuja, loruja, 

riimitellään ja lauletaan 

 rohkaistaan lasta kysymään ja 

vastaamaan 

 lapsille puhutaan selkeästi 

arkipäivän tilanteissa 

 rohkaistaan lapsia kertomaan 

satuja ja tarinoita 
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Lapselle ominaiset tavat toimia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkiminen: Leikissä lapsi oppii käsittelemään tärkeitä asioita. Leikki kehittää 

mielikuvitusta, sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Hoitaja on läsnä ja käytettävissä 

lapsen tarpeen mukaan ja varaa riittävästi aikaa leikille ja ymmärtää eri-ikäisten lasten 

leikin tarpeen. Perhepäivähoitajan koti on lapselle vaihteleva, turvallinen ja mieleinen. 

Sopivilla leikkivälineillä ja tilaratkaisuin mahdollistetaan eri-ikäisten lasten leikki.  
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Liikkuminen: Lapset liikkuvat 

yleensä mielellään. Liikkuminen 

edistää terveellisiä 

elämäntapoja, motoristen 

taitojen kehittymistä ja 

kehonhallintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitaja mahdollistaa 

päivittäisen ja monipuolisen 

liikkumisen tukemalla, 

ohjaamalla ja olemalla 

esimerkkinä mm. Nuori Suomi-

tapahtumat, yleisurheilukisat 

Suojalla. Ympäristönä toimii 

metsä, piha, leikkikentät, 

liikuntahalli, urheilukentät sekä 

retket. 
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Taiteellinen 

kokeminen ja 

ilmaiseminen: 

Taiteet kehittävät 

lapsen itseilmaisua ja 

mielikuvitusta. Hänellä 

on mahdollisuus 

tutustua 

materiaaleihin, 

väreihin, tekniikoihin 

sekä lasten kulttuuriin 

ja musiikkiin. Lapsi voi 

myös itse tuottaa 

musiikkia ja taidetta.  

 

 

Hoitaja pitää välineitä lasten saatavilla sekä järjestää satuhetkiä, ohjattua toimintaa 

ja aikaa. Taiteellista kokemista ja ilmaisemista voidaan hoitopaikan lisäksi laajentaa 

erilaisilla retkillä ja tapahtumilla, esim. teatteri- ja musiikkiesitykset. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 13 ~ 
 

Tutkiminen: Lapsi on innokas tutkija. 

Tutkiessaan lapsi tutustuu omaan 

kehoonsa, tekniikkaan, luontoon ja 

luonnonilmiöihin.  

 

Hoitaja antaa vastauksia lasten 

kysymyksiin, havainnollistaa ilmiöitä, antaa 

aikaa ja mahdollisuuden tutkimiseen. 

Tutkimisen aiheita löytyy kaikkialta lapsen 

ympäristöstä. 
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Orientaatiot=tapa toimia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luonnontieteellinen  

orientaatio: 

 
 vuodenaikojen 

huomioiminen 

 tutkitaan eläimiä ja 

kasveja 

 luonnonilmiöistä 

keskusteleminen 

 luonnon materiaalien 

käyttö askarteluissa 

 opetellaan 

kunnioittamaan eläimiä 

ja luontoa 

Matemaattinen 

orientaatio: 

 lasketaan ikää, varpaita, 

sormia jne. pukiessa, 

peleissä, 

ruokapöydässä… 

 vertaillaan muotoja, 

ikää, pituutta… 

 tunnistamme lukuja, 

muotoja, määriä 
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Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio: 

 valokuvien tutkiminen 

 lastenkirjat esim. 

Mauri Kunnas 

 lähiympäristö esim. 

vanhat 

rakennukset 

 keskustellaan 

lasten kanssa 

perheistä esim. 

isovanhemmista 

 juhlapäivien vietto: 

itsenäisyyspäivä, 

vappu, laskiainen, 

ystävänpäivä, 

äitienpäivä, isänpäivä, lasten syntymäpäivät 

 tutustutaan yhteiskunnan toimintaan, esim. tasavalta, presidentti, tehdään 

tutustumiskäyntejä esim. poliisi, palokunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteettinen orientaatio: 

 teatteri- ja musiikkiesitykset  

 hoidossa askarrellaan eri 

materiaaleilla ja tekniikoilla 

 hoidossa kuunnellaan musiikkia, 

lauletaan, soitetaan, tehdään 

teatteria  

 ihastellaan ja opitaan 

arvostamaan toisten töitä ja 

ympäristöä 

 opetellaan huolehtimaan itsestä, 

omista tavaroista ja leluista 
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Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio: 

 hoidossa annetaan 

lapselle mahdollisuus 

olla myös yksin 

 opetellaan 

rauhoittumista ja 

hiljentymistä 

 mahdollisuus osallistua 

Oriveden srk:n 

tapahtumiin 

 varsinaisesta 

uskontokasvatuksesta 

sovitaan vanhempien 

kanssa 

 

 

Eettinen orientaatio: 

 opetellaan kunnioittamaan 

toisia; odottamaan vuoroa, 

jakamaan, vaihtamaan 

 opetellaan käytöstapoja ja 

sääntöjä kuten kiitos, ole 

hyvä ja anteeksi 

 opetellaan hyväksymään 

erilaisuutta 

 opetellaan käsitteitä oikea-

väärä, totuus-valhe 

 opetellaan hallitsemaan 

tunteita; iloa, surua, ikävää, 

vihaa 
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Erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoito 

Jos hoitajalle tulee huoli 

lapsen kehityksestä, on 

käytössämme 

erityislastentarhanopettaja 

(kelto), jota voimme 

vanhempien kanssa 

yhteistyössä pyytää 

arvioimaan onko lapsella 

erityisen tuen tarvetta.  
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Kasvatuskumppanuus 

 

Lasten hoitoon tutustumiskäytännöt:  

Ennen hoidon aloittamista lapsi 

tutustuu hoitopaikkaan yhdessä 

vanhempien kanssa ja tarpeen 

mukaan yksin. 

Tutustumiskertoja varataan 

riittävästi ja tutustuminen 

ajoitetaan hoitajalle sopivaan 

aikaan hoitopaikan päivärytmin 

huomioiden. Ennen hoidon alkua 

käydään aloituskeskustelu, 

jonka ajan lapsia hoitaa 

päivähoidon varahenkilö 

(vippari). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvatuskumppanuus näkyy 

arjessa:  

Kasvatuskumppanuudessa pidämme 

tärkeänä päivittäistä kuulumisten 

vaihtamista. Hoitajina toivomme 

vanhempien kertovan lapsen 

kuulumiset aamulla ja hoitopäivän 

päätteeksi hoitaja kertoo päivän 

tapahtumista. Näin toimien 

pystymme parhaiten huomioimaan 

lapsesi yksilölliset tarpeet 

hoitopäivän aikana.  
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Yhteistyötahot 

 

Hoitajat toimivat yhteistyössä päivähoidon aluejohtaja Hilkka Keskisen, kiertävän 

erityislastentarhanopettaja (kelto) Ulla Lehtosen ja lastenneuvolan 

terveydenhoitajien kanssa (3- ja 5-vuotislomakkeet).  
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Seuranta ja arviointi 

 

Tätä varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan vuosittain. 

 

 

 

 

 

Työryhmä: 

Anitta Forsblom 

Johanna Heikkilä 

Kati Järvinen 

Tiina Ketonen 

Hannele Koskinen 

Tuula Kukkola 

Merja Mikkola 

Eila Pitkänen 

Tuija Rapatti 

Satu Saikkonen 

Marja-Liisa Syvänen 

Sisko Valkeajoki 
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On laiva valmiina lähtöön 
Se kaukomaille käy, missä taivaalla illan tullen ei pohjantähteä näy 

Kun nousee purjeet purren ja köydet irrotetaan 
Tänne ystävä armas surren sua jäämme me kaipaamaan 

Ja ellet sä luoksemme tulla vois milloinkaan uudestaan 
Niin kuitenkin sydämissämme sua vain aina muistellaan 

Me kanssasi riemuita saimme ja katsella maailmaa 
Monta ihmettä näytit sä meille jotka meitä nyt lohduttaa saa 

Me tiedämme että sä lähdet vain koska muuta et voi 
Ja toivomme että nyt sulle pian taas laulu onnesta soi 
Ja toivomme että nyt sulle pian taas laulu onnesta soi 

- Ruotsalainen kansansävelmä 

 


