
• Erilaisuus on rikkaus, erilaisuuden 
hyväksyminen. Tärkeä puhua erilaisista 

ihmisistä esim. ihonväri, kulttuurit

• Monikulttuurinen viikko

• Vierailut esim. erityislasten luona

• Huolehditaan toisista

• Autetaan toisia ja kannustetaan

• Tunnekasvatus, esim Piki-
materiaalin käyttö

• Omien ja toisten tunteiden 
sanoittaminen esim. draamaleikit

• Yhteiset leikit ja tuokiot isojen ja 
pienten osastoilla. Isot auttaa pieniä

• Onnistumisten sanoittaminen

• Helmipurkki, toisten auttamisesta saa 
viedä helmen purkkiin -  kun purkki 

täyttyy niin sovitaan yhteinen kiva juttu

• Kysytään lapsilta, mikä on ollut 
päivän/viikon aikana mukavaa 

- huomataan kiitollisuuden asioita

Tu
rva

llis
uus

Jokainen lapsi 
on arvokas,

ihme ja rakkauden
 arvoinen juuri 

sellaisenaan kuin 
hän on.

ROVANIEMEN KAUPUNGIN VARHAIS-
KASVATUSSUUNNITELMAN ARVOT:

• Hyvän huomaaminen

• Kehutuoli/ rohkaisupiiri

• Mahdollisuus päästä syliin

• Leikki ja pelit yhdessä aikuisen/
ryhmän  kanssa

• Yhteiset leikit niin ulkona kuin sisälläkin

• Tikkarin etsintä ja antaminen

• Kannustavat kädet- leikki

• Tullaan lapsen tasolle. 
Hyväksyvät katseet.

• Yhdessä halaaminen kun 
onnistutaan/ joku 
lapsista onnistuu

• Leikki
• Tunnetaidot 
• Pienryhmät

• Lapsentahtisuus
• Oman ja toisen kehon kunnioittaminen. 

Esim. Turvataidot/lähelle tuleminen
• Turvalliset rajat puheissa, leikeissä 

ja kosketuksessa
• Suunnitellaan lasten kanssa yhdessä toimintaa
• Tutustutaan ryhmässä ilmeneviin kulttuureihin
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Tulla kuulluksi 
ja ymmärretyksi

Suvaitsevaisuus

Kiusaamisen ehkäisy

Toisten kunnioittaminen

Toisista 
huolehtiminen

Avuliaisuus

Kiusaamisen ehkäisy
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Kiitollisuus

 

• Kierrättäminen
• Luonnon tutkiminen ja sen arvostaminen 

• Luonnon- sekä kierrätysmateriaalien 
käyttö kädentaidoissa

• Puutarhan kasvattaminen ja hoito
• Korjataan epäkuntoiset lelut

• Mistä ruoka tulee? Keskustellaan ravintona 
olevien eläinten merkityksestä ja alkuperästä 

ihmisen arjessa. Tutustutaan luonnon 
kiertokulkuun. Esim. maatilavierailut.

• Liikunnan tärkeyden korostaminen. 
Tehdään liikkumisesta positiivinen kokemus.

• Ympäristön siisteyden merkityksen opettaminen. 
Keväällä siivotaan päiväkodin ympäristöä.

• Lasten osallistaminen jätteiden lajitteluun

• Välipalojen tekeminen yhdessä
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• Rukous

• Tutustuminen raamatunkertomuksiin

• Opetellaan hengellisiä lauluja, loruja

• Tutustutaan ryhmässä ilmeneviin kulttuureihin. 

• Vietetään kristillisiä juhlapyhiä kirkkovuoden mukaan

• Hengellinen turvallisuus

• Annetaan tilaa lapsen ihmettelylle 
ja kyselylle

Kristillinen 
maailmankuva

Yhteisöllisyys

 

   Y
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yys

Laadukas ravinto

Liikunnan ilo

Suvaitsevaisuus

Lähimmäisenrakkaus

Kulttuuriperinteiden 

vaaliminen

Turvallisuus

Lähimmäisenrakkaus

Arm
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• Tutustutaan ryhmässä 
ilmeneviin kulttuureihin

Lapsuuden itseisarvo

 Lapsen oikeudet

Terveellinen ja

kestava elamantapa
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 • Piki- materiaalit

Linkki

 • Kaveritaitojen tukeminen
 • Aktiivinen kuuntelu
• Ryhmäytymisleikit

• Anteeksi pyytäminen  
       ja- antaminen

päiväkoti Ninnikan arvoperusta

TURVALLISUUS

LUOVUUS

OSALLISUUS

http://terese.bast.com
http://www.pikitoimintamalli.fi/
https://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2016/11/Globaalien_pihaleikkien_ideapakka.pdf
https://mieli.fi/fi/kirjat/el%C3%A4inlasten-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-mielenterveystaitoja-p%C3%B6yt%C3%A4teatterin-keinoin
https://mieli.fi/fi/kirjat/el%C3%A4inlasten-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-mielenterveystaitoja-p%C3%B6yt%C3%A4teatterin-keinoin
http://kiintymysvanhemmuus.fi/ukk-mita-on-aktiivinen-kuuntelu/
http://kiintymysvanhemmuus.fi/ukk-mita-on-aktiivinen-kuuntelu/
https://leikkipankki.xn--leikkipiv-12ac.fi/haeleikit?Hakusanat=&Kategoriat=1&Kategoriat=2&Kategoriat=8&Kategoriat=9&Kategoriat=10ten-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-mielenterveystaitoja-p%C3%B6yt%C3%A4teatterin-keinoin
https://leikkipankki.xn--leikkipiv-12ac.fi/haeleikit?Hakusanat=&Kategoriat=1&Kategoriat=2&Kategoriat=8&Kategoriat=9&Kategoriat=10ten-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-mielenterveystaitoja-p%C3%B6yt%C3%A4teatterin-keinoin
http://kiintymysvanhemmuus.fi/anteeksi-aidosti/
http://kiintymysvanhemmuus.fi/anteeksi-aidosti/
http://kiintymysvanhemmuus.fi/anteeksi-aidosti/


Lapsuuden itseisarvo
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää 
lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. 
Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden 
itseisarvosta.

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri  
sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus 
tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja  
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä  
jäsenenä. TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)

Vinkki:  
Huomaa hyvä  
- materiaalit



Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitäänja ajatuksiaan 
sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. 
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon 
ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä,oppia 
leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään, 
identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. 
Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. 
Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita 
ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita.

TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)



Terveellinen ja kestava elamantapa

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvin-
vointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille tarjotaan mahdollisuuk-
sia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskas-
vatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan 
periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja 
ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa 
ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää eko- 
logisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja 
ihmisoikeuksien toteutumiselle.

TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21) (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)



Ihmisena kasvaminen
Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmis- 
oikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. 
Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys 
totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja 
rauhaan. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee 
tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin,ympäristöön ja tietoon sekä 
tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan 
arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. 
Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä 
missään muodossa eikä keneltäkään.

TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)

Vinkki:  
Huomaa hyvä  
- materiaalit



Perheiden monimuotoisuus

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen
monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin
kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin,
perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä 
hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä 
ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi 
kokea oman perheensä arvokkaaksi.

TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)



Yhdenvertaisuus, tasa-arvo  
      ja moninaisuus
Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demo- 
kraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moni-
naisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan 
ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, 
kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippu-
matta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava 
ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle 
kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän
huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa. TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21) (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)



TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)

Turvallisuus

• Lasten kasvu- ja oppimisympäristö on psyykkisesti, fyysisesti  
   ja sosiaalisesti turvallinen.
• Pedagoginen toiminta lapsen kasvun ja oppimisen  polulla  
   on pitkäjänteistä ja johdonmukaisesti etenevää.
• Lapsen tarpeista huolehtii sensitiivisesti toimiva   
   ammattitaitoinen henkilöstö.
• Lapsen fyysisen ympäristön turvallisuudesta  huolehditaan  
   aktiivisesti. (Roi vasu 2019,16)



TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21) (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)

Luovuus 

• Lapsi leikkii, liikkuu, tutkii ympäristöään ja kokeilee  
    erilaisia itselleen mielekkäitä toiminnan tapoja.
• Henkilöstö innostaa lasta käyttämään mielikuvitustaan       
   sekä ajattelemaan ja toimimaan luovasti.
• Henkilöstö mahdollistaa ja rikastuttaa lapsen toimintaa         
   hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia pedagogisia  
    menetelmiä (Roi vasu 2019,16)



TAKAISIN

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 20-21)

Osallisuus

• Lapsi ja hänen huoltajansa ovat osa varhaiskasvatuksen   
   yhteisöä ja vaikuttavat sekä lasta itseään että hänen 
   oppimisympäristöään koskeviin asioihin. Lapsi tulee  kuulluksi,  
   ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
• Henkilöstö kannustaa yhdenvertaisesti jokaista lasta  ilmaise   
   maan ajatuksiaan ja tunteitaan lapselle  luontevin keinoin.
• Varhaiskasvatusta suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä  
    lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. (Roi vasu 2019,16)


