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PÄIVÄKODIT  TÄYNNÄ
PIENIÄ IHMEITÄ

TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2023

ARKIRUTIINIT PÄIVÄKODISSA

7.00 (tarvittaessa aiemmin) päiväkoti aukeaa

7.45-8.20 aamupala omissa ryhmissä

8.30-11 pienryhmätoimintaa ulkona ja sisällä. Näin varmistamme rauhallisen oppimiseen ja

leikkiin mahdollistavan ympäristön niin sisällä kuin ulkonakin, sekä eteistiloissa.

11-12 lounas omissa ryhmissä

12-14 lepoaikaa ja hiljaisia tehtäviä tai leikkejä

13.45-14.20 välipalaa omissa ryhmissä

14-15 pienryhmätoimintaa sisällä 

15-17 toimintaa ulkona yhdistäen valvontavastuuta yli ryhmärajojen

17.00 päiväkoti suljetaan

PÄIKKY

PÄIKKY –ohjelmasovellus on sähköinen reissuvihko kodin ja päiväkodin yhteistyön

helpottamiseksi. Jokainen perhe saa omat tunnukset, joilla pääsee sivuille, josta löytyy

päiväkodin yleinen ilmoitustaulu ja lapsen henkilökohtaiset sivut. Sivuilta löytyy kaikki tärkeä

päivähoidon arkea ja tapahtumia koskevat asiat. Sieltä voi käydä keskustelua henkilökunnan

kanssa sekä se toimii myös hoitoaikojen suunnittelun ja seurannan työkaluna.

PEDANET

Sateenkaari Koto Oy:n kaikilla päiväkodeila on käytössä pedanet sivustot, joita käytetään

projektien dokumentointiin ja yksilöllisiin kasvunkansioden tekemiseen. Henkilökohtaiset

kasvunkansiot ovat vain vanhempien nähtävissä, mutta päiväkodin yleisemmät projektit ovat

julkisia

SOSIAALINEN MEDIA

Päivitämme arjen puuhia kuvin Instagramiin sateenkaariko.villasukka tunnuksen kautta. Yleisesti

käytössä olevia tageja on #sateenkaarikoto #sateenkaarikotovillasukka #vihreälippu.

Käytössämme on myös koko Sateenkaarikodon yhteinen  facebook tili, jonne teemme myös

päivityksiä.  Lisäksi ryhmillä on käytössä googlekuvat kansiot.

Olemme innovatiivinen, joustava ja ammattitaitoinen organisaatio, joka
tuottaa palveluja lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Sateenkaari Koto
Oy:lla on tällä hetkellä seitsemän päiväkotia Turun seudulla. Tunnistamme
Turun seudun alueellisesti toisistaan poikkevat asiakasrajapinnat ja tarpeet.
Vastaamme tarpeisiin asiakaslähtöisesti. Voimavaramme on perhelähtöinen
toimintatapa.



Perhelähtöisyys

Työmme keskisössä on perheen

hyvinvointi. Haluamme kaikissa toimissa

edistää perheen osallisuutta niin arjessa

kuin yhteiskunnallisessa

päätöksenteossa.

Läheisyys & Kodinomaisuus

Lämmin vastaanootto ja vuorovaikutus

niin perheiden kuin lasten kanssa on

meille sydämen asia. Katse ja hymy sekä

lempeät sanat kuuluvat arkeemme

samaan tapaan kuin kuuntelu ja läsnäolo

leikeissä. Toimimme pienissä ryhmissä ja 

 luomme ympäristöön kodinomaisuutta ja

tuttuutta rakentamalla leikkiympäristöä

yhdessä lasten kanssa.  

Osallisuus & Leikillisyys

Arkemme on täynnä yhdessä oppimista,

iloa, ihmettelyä ja seikkailuja. Yhdessä

leikkien  saamme aikuisina tutustua

lapsen ajatuksiin, saamme tietoa

lapsuudesta ja toisaalta voimme opettaa

monia asioita, jotka helpottavat elämää

matkalla aikuisuuteen. 

Kestävä kehitys ja Vihreä Lippu

Terveellinen elämäntapa on

kokonaisvaltaista luottamusta elämän

moninaisuuteen, jossa ihmiset ja asiat

kohdataan ja pulmat ratkaistaan yhdessä.

Kunnioitamme luonnon

monimuotoisuutta, vahvistamme

yhteisöllisyyttä, teemme kestäviä

hankintoja ja pyrimme taloudellisesti

kestävään budjettointiin.  Kaikissa

toiminnassamme huomioimme kestävän

kehityksen näkökulman.  Olemme

mukana Vihreä Lippu ohjelmassa,

kaudella 2022-2023 teemana on Yhteinen

maapallo.
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ARJEN
PEDAGOGIIKKA

Pienryhmätyöskentely

Toimimme pienryhmissä päiväkoti päivän

ajan. Tämä tarkoittaa, että lapsi saa

harjoitella leikkiä ja muita toimintoja

rauhallisemmassa tilassa ja pienemmässä

porukassa kun lapsia on tilanteessa

määrällisesti vähemmän.  Pienryhmät

saattavat päivän aikana vaihtua tai pysyä

samana. 

Lasten osallisuus

Toimintamme lähtökohtana on antaa

lapselle eväitä toimia tulevaisuudessa

yhteiskuntamme täysvaltaisena jäsenenä. 

Tämä mielestämme edellyttää, että jo

pieni lapsi oppii kertomaan mielipiteensä,

kuuntelemaan kaveria ja vaikuttamaan

itseään ja ryhmäänsä koskeviin asioihin. 

Otamme lapsen mukaan ja opettelemme

yhdessä suunnittelemaan toimintaa ja

ympäristöä, kysymme ja havainnoimme

lasten tarpeita ja arvioimme toimintaa ja

ympäristöä yhdessä lasten kanssa.  

Vastuullisen ja turvallisen aikuisen

ryhmässä lapsi uskaltaa ja saa

mahdollisuuden oppia osallisuuteen.

Ruokailu ja liikunta

Päiväkodissa ruokaillaan ja liikutaan

päivän aikana usein.  Riittävä ruoka ja

liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia,

sekä aivojen toimintaa ja oppimista sekä

ovat mahdollistajia sosiaalisten suhteille ja

ryhmäytymiselle. 

Ruokailuista haluamme rauhallisia,

keskustelevia ja nautinnollisia tilanteita.

Kannustamme lapsia arkiliikuntaan ja

luomme sekä käytämme

oppimisympäristöjä mahdollistaen

monipuolisen liikkumisen. 

Lepo ja rentoutuminen

Jokaiselle ihmiselle toiminnan

hektisyyden katkaisu on tärkeää päivän

aikana. Pienelle päiväunet ovat tarpeen

usein  myös fyysisen kasvun ja kehityksen

kannalta.  Kaikille pieni lepohetki tekee

hyvää psyykkisen jaksamisen

näkökulmasta. Tästä syystä päiväkodissa

levätään tai pidetään pieni rentoutumisen

hetki päivän keskellä. 
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Oppimisympäristö

Luomme ympäristöön kodinomaisuutta ja

tuttuutta rakentamalla leikki- ja

toimintaympäristöä yhdessä lasten

kanssa. Oppimisympäristöä

suunnittellessa ja kehittäessä otamme

huomioon liikunnan sekä

painopisteemme leikin, kielenkehityksen

ja matematiikan taitojen tukemisessa.

Positiivinen vuorovaikutus

Lämmin vastaanootto ja vuorovaikutus

niin perheiden kuin lasten kanssa on

meille sydämen asia. Katse ja hymy sekä

lempeät sanat kuuluvat arkeemme

samaan tapaan kuin kuuntelu ja läsnäolo

leikeissä. 

Yhteistyö perheiden kanssa

Työmme keskisössä on perheen

hyvinvointi ja moninaisia

perhekulttuureita kunnioittava ympäristö.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen

Sateenkaari Kodossa, toivotamme

lämpimästi koko perheen mukaan

yhteiseen toimintaan. 

Päiväkodit järjestävät  yhteisiä koko

perheen tapahtumia ja perheet ovat

tervetulleita osallistumaan päiväkodin

arkeen. Sateenkaari Koto ry toivottaa

perheet mukaan yhdistystoimintaan ja

järestää osaltaa perheille suunnattua

toimintaa.

Dokumentointi

Dokumentoimme toimintaa yhdessä

lasten kanssa. Lapset kuvittavat ja

sanoittavat tekemiään projekteja, jotka

ovat esillä projektiseinillä ja toisinaan

myös pedanetissä. Pedanetistä

vanhemmat voivat lukea ryhmien ja

päiväkotien arjesta. Julkisia

dokumentoinnin kanavina toimii

facebook ja instagram.

Lasten kasvua ja kehitystä havainnoidaan

ja kirjataan myös lapsen

henkilökohtaiseen

varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä

kasvunkansiohin, jotka löytyvät

pedanetistä tai perinteisinä kansiona.
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Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Lapsi pyrkii leikkimään joka

hetkessä sekä tilanteessa, kun siihen vain on mahdollisuus. Leikkiminen on lapselle

luontaisin tapa toimia ja toteuttaa itseään. Pedagogisessa toiminnassa voidaan

leikin juonen kehittelyssä ja leikkimaailmojen rakentamisessa yhdistää esimerkiksi

draamaa, improvisaatiota tai satuja. On tärkeää tiedostaa keskittyneen tutkimisen,

spontaanin luovan ilmaisun sekä vauhdikkaiden liikunta- ja peuhausleikkien

merkitys lasten hyvinvoinnille ja oppimiselle. Eri tilanteita voi rikastaa

leikinomaisuudella. Lorut, sanaleikit, laulut ja yhteinen hassuttelu vahvistavat

myönteistä ilmapiiriä, mikä tukee oppimista ja hyvinvointia.

Eri ikäkausina leikissä harjoitellaan erilaisia asioita. Varhaiskasvatuksessa leikki on

tärkeä työväline kielen, vuorovaikutuksen, sosiaalisten taitojen, ongelmanratkaisun

sekä motoriikan kehittäjänä. Varhaiskasvattajan tehtävä on turvata leikin

edellytykset; monipuolinen tilojen ja tarvikkeiden käyttö, lasten osallisuus

suunnittelussa ja toteutuksessa, erilaisten leikkiprojektien mahdollistaminen sekä

leikkirauhan järjestäminen.

Kasvattaja tukee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten leikin kehittymistä,

hyödyntää leikkiä eri oppimisalueisiin ja ohjaa sitä joko ulkopuolelta tai olemalla

itse mukana leikissä. Kasvattajan rooli on olla myös tuki lasten välisessä

vuorovaikutuksessa, tukea leikkien rikkautta ja kehitystä, turvata pitkäkestoista

leikkiä sekä auttaa ongelmakohtien yli. Leikkiä ohjataan sopivalla tavalla ja

huolehditaan siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä

leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 

PAINOTUS PÄÄSKYNPESÄSSÄ JA LYCKOBOSSA

LEIKKI



LEIKKI



Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja

ymmärtää ympäristöään (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2022. 30).

LuMan - luonnontiedon ja matematiikan, keskeisimmät tavoitteet vastaavat tähän.

Lasta kasvatetaan kohti vahvaa luontosuhdetta ja vastuullista toimimista

ympäristössä sekä kohti kestävämpää elämäntapaa. Hänelle tarjotaan oppimisen ja

oivaltamisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa.

Luonnontiedon keskeisimmät teemat tulevat Vihreä lippu -ohjelmasta (Sateenkaari

Kodolla vuodesta 2013 alkaen) sekä Opetushallituksen rahoittamasta Multaa ja

Mukuloita -hankkeesta (vuodesta 2017 - heinäkuuhun 2021). Vihreä lippu -ohjelma

ohjaa pitkäjänteiseen sekä tulokselliseen ympäristöasioiden parissa työskentelyyn.

Sen keskiössä on lapsi toimijana omassa lähiympäristössään. 

Multaa ja mukuloita -hanke puolestaan antaa Sateenkaari Kodon päiväkotien

arkeen monta toimintamallia, joilla lähestyä kiertotalousteemaa konkreettisin

toimin. Päiväkodeissa on mm. matokompostorit, joiden avulla lapset pääsevät

tutustumaan matojen tärkeään työhön ravinteiden kierron edistämisessä. Saman

teeman mukaan lasten kanssa istutetaan heidän valitsemiaan kasveja ja niiden

kasvua seurataan aina siemenestä ruuaksi lautaselle. Lapsille havainnollistuu

kasvun tarpeet: kastelun, valon ja lämmön merkitys. 

Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa

myönteistä suhtautumista matematiikkaan (Varhaiskasvatussuunnitelman

perusteet, 2022. 30). 2-8 ikävuoden välillä lapsi oppii lukusanojen,

numerosymbolien ja lukujen järjestelmän määrään ja järjestykseen liittyviä

tarkempia sisältöjä ja merkityksiä. Päiväkodin arjessa lapsia ohjataan kiinnittämään

huomiota asioiden ja esinejoukkojen lukumäärään niin jokapäiväisissä pukemis-

ym. tilanteissa kuin leikissäkin. Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan tietoisesti

kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Näin voimme mahdollistaa, että lapselle

muodostuu läpi elämän kantava kyky ihmetellä, oppia, tarttua asioihin ja vaikuttaa. 

LUMA
PAINOTUS KETUNPESÄSSÄ JA PEIKONPESÄSSÄ



LUMA



KIELI- JA
VUOROVAIKUTUSTAIDOT

PAINOTUS HALIKOLOSSA JA VILLASUKASSA

Kieli on yksi monimutkaisimmista mutta myös tärkeimmistä ihmisen taidoista

 - kun tuemme lasten kielellisten taitojen kehittymistä, edistämme samalla

yhdenvertaisuutta. 

 

Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille uusia vaikuttamisen keinoja, 

mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun

erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, 

ilmaisee itseään ja hankkii tietoa.

Päiväkoti ikäisten lasten kielenkehitys on eri vaiheissa ja lisäksi on paljon lapsia,

jotka opettelevat kommunikoimaan useammalla kielellä. Kielenkehitys vaatii

kasvattajan sensitiivistä vuorovaikutusta. On tärkeää reagoida ja vastata lapsen

alotteisiin, keskittyä kuuntelemaan, kohtaamaan ja huomaamaan. Käydä

vuoropuhelua ja rikastuttaa, selkeyttää puhetta ja opettaa sanastoa. 

Ennen toimintakauden alkua mietitään oppimisympäristö kielen oppimista

tukevaksi sekä sovitaan millä keinoin luodaan lämmin ja vuorovaikutusta tukeva

ilmapiiri. Toimintakauden aikana on tärkeää havainnoida lasten vahvuuksia ja

kielitaitoa, pohtia tiimissä sanastoa ja käytettäviä fraaseja , jotta toisto luo turvaa ja

vahvistaa oppimista. Kasvattajan tehtävänä on tuoda kieli ja sanaston

opetteleminen osaksi arkea. Kehua, kannustaa, ohjata ikästason mukaisia kieltä,

leikkiä ja ajattelua harjaannuttavia tehtäviä. 

Monikielisten lasten kielen kehitystä tuetaan lisäksi Turun yliopistossa kehitetyn

Kielipeda työvälineen avulla. Etenkin esiopetuksessa keskitymme kielenkehityksen

tukemisessa myös lukivalmiuksien vahvistamiseen.



KIELI



VUOSIKELLO
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elo-elo-
syyskuusyyskuu lokakuulokakuu marras-marras-joulukuujoulukuu
Hoitosopimusten laatiminen ja
päivittäminen
Alkukeskustelut uusien
perheiden kanssa 
Esiopetus alkaa /5v maksuton
alkaa
poistumisharjoitus
Vanhempainillat
Veo kartoittaa lasten tuen
tarvetta ja vahvistaa veo-
yhteistyötä tiimeissä
Yksikön
kehittämis/suunnittelupäivä
Syyslomakysely
Tiimisopimusten ja tarkempien
vuosisuunnitelmien laatiminen
Toiminnallinen perheiden
iltapäivä ja yhteistyö Sä osaat
hankkeen kanssa
FEE Suomi: Vihreä Lippu
toimintasuunnitelma 2022-
2023

Ryhmävasut valmiit →
Alkukartoitukset ryhmittäin
varhaiskasvatussuunnitelmakes
kustelut loka-joulukuussa, jotta
ovat avuksi myös
ryhmäsuunnitelman teossa ja
vanhempien vaikutus
vuosisuunnitelmaan
konkreettisempi
Syysloma 11.–17.10. 

Lasten jatkuvaa
havainnointia ja tuen
tarpeen arviointia     
Joululomakysely →
Esiopetuksen syyslukukausi
päättyy.
Asiakastyytyväisyyskysely
Isänpäivä
joulujuhlat

tammi-tammi-
helmikuuhelmikuu maalis-maalis-toukokuutoukokuu

kesä-kesä-
heinäku

u
heinäku

u
Esiopetuksen/5v maksuton
kevätlukukausi alkaa
Talvilomakyselyt 
VEOn kartoitus/
alkukartoituksen arviointi
(valmo, pidennetyt
oppivelvollisuudet...)
poistumisharjoitus 11.2
 Ilmoittautuminen
esiopetukseen ja kouluun
kaudelle 2022 - 2023.
Tehostetussa tuessa olevien
lasten väliarviointi.
Talviperheen päivä 
Ystävänpäivä

Vihreä Lippu -toiminnan
raportointi
Kesälomakyselyt    
Tarvittaessa siirtopalaverit
eri ryhmien sekä
esiopetuksen kanssa.     
Varhaiskasvatussuunnitelmi
en arviointikeskustelu
huoltajien ja lasten kanssa
Äitienpäivä
Koko talon kevätjuhlat

Yksikön ja tiimien toiminnan
arviointia
Inventaariota ja tulevan
kauden suunnittelua
Uusien lasten ja tiimien
tutustumispäiviä
Heinäkuun päivystävän
toiminnan suunnittelua ja
valmistelua
Huomioidaan lasten
tuentarpeet myös kesäaikana
Koko talon kesäretkipäivä 



elo-elo-
syyskuusyyskuu

VIHREÄ LIPPU JA LIIKUNTA

lokakuulokakuu marras-
marras-joulukuu
joulukuu

marja- ja sieniretket
lehtikompostien hoitamista

Keittiölierot: Muurahaiset ja Siilit
Liikunta: metsäretkiä,
pihaleikkejä
Kuvitettu ruokalista ja
makuäänestyksiä

j    ja pensasmajojen ja tunneleiden
     siistimistä - oksien leikkaamista

Lapsen oikeuksien päivä
20.11.
Valot ja varjot 
Virtuaalimatkoja lmaailman
luontoon tutustuen ja
vertailua Suomen luontoon

tammi-tammi-helmikuuhelmikuu maalis-maalis-toukokuutoukokuu
kesä-kesä-

heinäku
u

heinäku
u

Vihreä Lippu päivä 2.2.
Kansainvälinen äidinkielen
päivä 21.2 - kultturinen
kestävä kehitys
Liikunta: Talviliikuntaa -
luistelua, hiihtoa ja pulkkailua 
eskareilla uimakoulut
Virtuaalimatkoja lmaailman
luontoon tutustuen ja
vertailua Suomen luontoon

kevät seuranta
puutarhan kevättyöt
Liikunta: vuorot Jumppalaan
Kansainvälinen kulttuurisen
moninaisuuden päivä
Virtuaalimatkoja lmaailman
luontoon tutustuen ja
vertailua Suomen luontoon

puutarhaistutuksia ja hoitoa
kesäleikkejä, metsäretkiä,
retkiä kupittaan
seikkailupuistoon
Päiväkodin kansainväliset
pihaolympialaiset

VL: Sadonkorjuujuhlat
Minä - minun perheeni -
meidän juhlamme
YK:n päivä 24.10
puutarhan syystyöt
Liikunta: Vuorot Jumppalaan
Virtuaalimatkoja lmaailman
luontoon tutustuen ja vertailua
Suomen luontoon



Päiväkoti Halikolo                                                                                          
Puh. 045 7875 2451
halikolo@sateenkaarikoto.fi

Päiväkoti Ketunpesä
Puh. 045 7875 7042
ketunpesa@sateenkaarikoto.fi

Daghem Lyckobo
Puh. 045 7873 0702
lyckobo@sateenkaarikoto.fi

Päiväkoti Peikonpesä
Puh. 045 7875 7073
peikonpesa@sateenkaarikoto.fi

Päiväkoti Pääskynpesä
Puh. 045 7876 8519
paaskynpesa@sateenkaarikoto.fi

Päiväkoti Tiitiäinen
Puh. 045 7875 7018
tiitiainen@sateenkaarikoto.fi 

Päiväkoti Villasukka
Puh. 045 7875 7103
villasukka@sateenkaarikoto.fi



Yleinen kestävän kehityksen tavoite
 

Tällä kaudella tavoitteenamme on säästää
sähköä

 
Lisäksi valitsimme Yhteinen maapallo 

 tavoitteeksi tutustua maailman erilaisiin metsiin
 

Teemme myös leikkipedagogiikan keinoin
virtuaalimatkoja eri maihin lasten toiveita

toteuttaen.
 
 

VIHREÄ LIPPU
Yhteinen maapalloYhteinen maapallo


