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astentarhatyö alkoi Helsingissä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. 70-luvulla päivähoitolaki oli merkittävä uudistus, 80-luvulla tavoitekomiteanmietintö,
90-luvulla toteutui subjektiivinen oikeus päivähoitoon.
2000-luvulla esiopetusreformi ja varhaiskasvatuksen
sisällön kehitys ovat omalta osaltaan kehittäneet toimintaa ja luoneet toiminnallista muutosta, joka osin
on käynnissä edelleen. 2000-luvulta on vahvistunut
ja lisääntynyt varhaiskasvatus-käsitteen käyttö. Tänä
vuonna lastentarhatyötä on tehty 125 vuotta. Tätä on
juhlistettu monin eri tavoin. Suomenkielinen lasten päivähoito Helsingissä siirtyi tämän vuoden alussa omaan
varhaiskasvatusvirastoon. Palvelun järjestämisen lähtökohtana on lapsi ja lapsen suotuisan kasvun ja oppimisen edistäminen. Toiminta-ajatuksena on turvallinen
lapsuus ja lapsuuden unelmien vaaliminen, jotta Stadissa on kliffaa olla snadi! Tänä päivänä lapsen oikeudet
ja niiden toteutuminen toiminnassa ovat yhtä keskeisiä
tavoitteita kuin työssäkäynnin ja tasa-arvon mahdollistamisen näkökulmat yhteiskunnassa.
Suomenkielisen päivähoidon organisaatiomuutosta
valmisteltiin osana Helsingin sosiaali- ja terveystoimen
uudistusta. Ruotsinkielinen päivähoito Helsingissä
toimii osana opetusviraston toimintaa. Muutosta edeltäneen konsulttityön ja luottamuselinten lausuntojen
jälkeen kaupunginvaltuusto päätti 20.11.2011, että
suomenkielistä päivähoitoa varten perustetaan oma
virasto 1.1.2013 lukien. Valmistelutyö omaan virastoon

siirtymiseksi tehtiin sosiaalivirastossa ja lasten päivähoidon vastuualueella yhteistyössä muun sosiaali- ja
terveystoimen muutoksen kanssa. Valmistelua varten
oli kaupungintasoisia virkamiesryhmiä sekä päättävänä luottamusmieselimenä sosiaali- ja terveysjaosto.
Päivähoidolla oli myös oma valmisteluryhmänsä. Yritimme hallintomallin ja toimialan sijasta löytää lapsen
ja perheen näkökulmasta varhaiskasvatuksen parhaan
toiminnallisen kokonaisuuden tässä kaupungissa.
Organisaation rakentamisessa keskeisenä oli asiakaslähtöisyys ja asukkaiden kuuleminen. Valmistelun
yhteydessä tehtiin perheille kysely ja vuoden aikana
tehdystä työstä koottiin myös uuden viraston tarina
kuvina. Perheiltä saadut palautteet vahvistivat sitä, että
tärkeintä on jokapäiväinen vuorovaikutus päivähoitoon.
Päivähoito halutaan läheltä kotia, ja päivähoidossa keskeistä on lapsen hyvinvointi ja turvallisuus sekä monipuolinen toiminta. Perheet toivovat myös uudenlaisia
yhteistyömuotoja päivähoidon kanssa. Hallinnollisesta
näkökulmasta muutoksen tavoitteena oli, että viraston
organisaatio pidetään matalana ja hallinnon osuus pienenä. Matalassa organisaatiossa toimiminen vahvistaa
ja edellyttää hyvää varhaiskasvatuksen johtamista, niin
toiminnassa kuin hallinnossakin.
Sisällöllisestä näkökulmasta tärkeänä pidetään yhteistyötä alkuopetuksen ja neuvolan sekä ehkäisevän
lastensuojelun kanssa. Toiminnan toteutumiseen isossa
kaupungissa asioille tarvitaan rakenteita ja sovittuja
työmalleja. Olemmekin kehitelleet lapsen hyvinvointia,
kasvua ja oppimista kannattelevia malleja ja työtapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi hyve 4 eli 4-vuotiaiden
laajennettu hyvinvointitarkastus, joka tehdään varhaiskasvatuksessa osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä neuvolassa. Kielen kehitykseen, lapsen
identiteetin vahvistumiseen ja osallisuuteen kannustaa
Ota Koppi! -malli. Tavoitteena näissä kasvatuksellisissa
ohjelmissa on varmistaa lasten suotuisa kasvu, lisätä
osaamista ja suunnata resursseja lasten tarpeiden mukaisesti.

Oma virasto ja varhaiskasvatuslautakunta korostavat
päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden merkitystä
Helsingissä. Virastona varhaiskasvatus palaillee aiemmille juurilleen, kun toiminta
on oma sisällöllisesti vahva
kokonaisuutensa kaupungissa. Viraston uusi nimi tuo esille
varhaisvuosien arvoa, ääntä ja osallisuutta. Helsingissä päivähoitopalveluissa on päivittäin noin 20 000 lasta.
Varhaislapsuus on oma elämänvaiheensa, jossa leikki,
hoiva ja turvallisuus korostuvat. Lapselle ominaisten
toimintatapojen kautta edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Helsinki kaupunkina tarjoaa upean
monipuolisen kasvuympäristön lapselle. Jokainen lapsen ja perheen kanssa työskentelevä omalta osaltaan
turvaa lasten kasvua ja kehitystä suotuisaan suuntaan
ja estää syrjäytymistä. Oppimisympäristönä hyödynnetään rakennettujen tilojen lisäksi myös kaupungin
puistoja ja metsiä. Tulevaisuuden varhaiskasvatus saa
voimaa ja ravinnetta hienosta ja kunniakkaasta lastentarhatyön, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen perinteestä. Rohkeasti kehittäen, tässä ajassa, luodaan hyvä
paikka lapsille tulevaisuudessa olla, elää ja kasvaa unelmien ja tulevaisuuden Helsinkiin. U

Satu Järvenkallas
varhaiskasvatusjohtaja
Helsingin varhaiskasvatusvirasto
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Kiinnostavat alut
Minua ovat aina kiinnostanut erilaisten tavallisiksi
muuttuneiden asioiden alut. Aikoinaan huimilta tuntuneet näyt ja visiot ovat lähteneet toteutumaan, kehittymään ja pysymään. Lasten päivähoidolla on juurensa
teollistumisessa ja kodin ulkopuolisessa palkkatyössä.
Jotkut yksityiset henkilöt ja yhteisöt näkivät ympäri
Euroopan 1800-luvun puolen välin tienoilla, ettei lapsia voi jättää yksin ilman huolenpitoa. Nähtiin myös,
että pienille lapsille on kehitettävä aivan omaleimainen
kouluopetuksesta poikkeava pedagogiikka, Friedrich
Fröbelin malliin.
Tänä vuonna Helsingissä juhlitaan ja muistellaan
päivähoidon 125-vuotista historiaa monin tavoin. Lähtökohtana on tällöin vuosi 1888, jolloin lastentarhatoiminta käynnistyi Helsingissä. Kun Hanna Rothman
tuolloin käynnisti ns. kansanlastentarhatoiminnan
Helsingin alueella, se alkoi yksityisenä ja jatkuikin
sellaisena parikymmentä vuotta ennen kuin käynnistyi
kaupungin ylläpitämiä lastentarhoja. Pienimmille lapsille tarkoitettu kokopäivähoitoa antava seimi oli itse
asiassa perustettu Helsinkiin rouvasväen yhdistyksen
kautta jo aikaisemmin, vuonna 1861. Samana vuonna
oli perustettu Suomeen myös ensimmäinen lastentarha,
joka ei kuitenkaan tänä Uno Cygnaeuksen kansakouluun nivoutuvana toimintana silloin vielä juurtunut.

Myös muut päivähoitolain määrittämät toimintamuodot
eli leikkitoiminta ja perhepäivähoito alkoivat yksityisinä. Vuonna 1913 Helsingin kaupungin käynnistämän
ohjatun leikkikenttätoiminnan aloitteentekijänä oli
Suomen Voimistelunopettajien liitto, mutta ”fyysisen
leikkipaikan” rakentamista oli eri tahojen toimesta esitetty jo 15 vuotta aikaisemmin. Perhepäivähoidon valvonta ja ohjaus käynnistyi Helsingissä Mannerheimin
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Lastensuojeluliiton Myllypuron osaston toimesta vuonna 1967. Helsinki käynnisti sitten vuonna 1972 oman
kaksivuotisen kokeilunsa perhepäivähoidon ja myös
sen ohjaamisen kehittämiseksi. Yhtenä mielenkiintoisena yksityiskohtana tässä oli ”kamppailu” hallinnonalasta. Kokeilutoiminnalla haettiin muun muassa ratkaisua
siihen, tulisiko perhepäivähoito sijoittumaan terveysviraston vai lastentarhaintoimiston alaisuuteen. Päivähoitolaki sitten ratkaisi perhepäivähoidon hallinnon kuulumaan muun päivähoidon kanssa sosiaalilautakunnan
alaisuuteen.
Se, että perhepäivähoito tuli osaksi päivähoitolain määrittämiä toimintamuotoja oli monella tavoin merkittävää. Täysin yksityinen perhepäivähoito oli nimittäin
yleisin päivähoidon muoto niin Helsingissä kuin koko
maassa vuoden 1973 päivähoitolain tullessa voimaan.
Uusi laki antoi kunnille oikeutuksen lähteä arvioimaan
ja kehittämään toimintaa. Alkuvuosien rankkana työnä
oli perhepäivähoidon ohjaajilla karsia pois sopimattomia perhepäivähoitopaikkoja ja valita soveliaita. Se, että
perhepäivähoito tuli tuolloin päivähoitolakiin tasavertaisena päivähoidon muotona oli ratkaisevaa sille, että
ylipäätään päivähoitoa saatiin vuosittain lisättyä siinä
määrin kuin silloin valtion taholta määriteltiin. Oltiinhan silloin kipeästi kaukana siitäkin tavoitteesta, että
päivähoitoa olisi tarjolla, kun molemmat vanhemmat
ovat työssä tai yksinhuoltajia. Vain joka
kymmenelle lapselle
tästä ryhmästä voitiin
kunnallista päivähoitoa
tuolloin antaa.
Ensimmäinen valtion
taholta laadittu lastenhoidon linjaus on
vuodelta 1907, jolloin
ilmestyi Gustav Ad.
Helsingiuksen toimittamana Yhteiskunnan
lastenhoito ja suojelukasvatus ja siihen
pohjautuen suositus
kunnille perustaa kasvatuslautakuntia.
Lastentarhat ja seimet oli tässä julkaisussa mainittu
uusina tärkeinä toimintoina, joiden avulla lapset saadaan pysymään vanhempiyhteydessä. Helsingius oli
sosiaaliministeriön virkamiehenä keskeisesti auttamassa, että Rothmanin ja Alanderin Sörnäisissä toimiva
lastentarha ja lastentarhanopettajakoulutus saivat upean uuden talon 1900-luvun alussa.

Matkan varrelta punaisia lankoja
Tässä nyt juhlittavassa 125 vuoden historiassa viimeiset 40 vuotta on lyhyt aika. Se on aika, jolloin valtio on
ottanut toiminnan huomaansa. On muun muassa säädetty subjektiivinen päivähoito-oikeus ja vanhempien
niin halutessa pienimpien lasten kotona oloa on ollut
mahdollista pidentää syntymän jälkeen.
2000-luvulla eli viimeisen kymmenen vuoden aikana
on päästy kehittämään päivähoidon varhaiskasvatusta
ns. Vasu-työnä laatimalla kunnallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. On myös otettu mielestäni aimo askeleita
eteenpäin henkilöstön ja vanhempien keskinäisessä
vuorovaikutuksessa - kasvatuskumppanuutena. Tässä
2000-luvun sisällön kehittämistyössä Helsinki on ollut
yksi maan lippulaivoista.

Historiaa on jo eilinenkin
Tulevaisuudessa tullaan ehkä ihmettelemään tätä meneillään olevaa jaksoa, jossa hallinnonala on siirtynyt
vuoden 2013 alusta opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Samalla nimittäin käynnistyi eräänlainen ”laiton” tilanne. Vuoden 1973 päivähoitolaki on todettu vanhentuneeksi ja uutta lakia on vasta aloitettu sorvaamaan
tavoitteena, että se astuisi voimaan keväällä 2015. Tulevaisuudessa tullaan ihmettelemään muun muassa sitä,
miksei uuden lain valmistelua pystytty käynnistämään
aikaisemmin. Kunnissa odotellaan uutta.
Nyt ollaan siis selkeästi uudessa alussa. Tilanne on
vain sikäli erikoinen, että tähän mennessä perheille on
kerrottu, ettei mikään muutu. Vähitellen sekä kunnissa että pienten lasten perheissä kaivataan kuitenkin
muutoksesta kertovia ulostuloja – visioita ja näkyjä
tulevasta. Tulevaisuus tulee näyttämään, millaiseksi
päivähoito ja sen varhaiskasvatus tulee muotoutumaan
uuden lain suojissa. Tässä uudessa alussa on myös
määriteltävä näiden käsitteiden keskinäinen suhde.
Jos varhaiskasvatuksesta tulee yleiskäsite, niin miten
päivähoito siihen suhtautuu, koska eihän sen tarve
mihinkään häviä. Toivottavasti uuden lain ympärille
kehittyy vähintäänkin samanlaista innostusta
ja keskustelua kuin aikoinaan päivähoitolakia
sorvattaessa.
Yhteiskunnan ratkaisuna sadan vuoden ajan eli vuoden
2012 loppuun asti on ollut vähitellen muovata päivähoitoa niin, että perheiden lastenhoidolliset tarpeet otetaan joustavan monipuolisesti huomioon ja sen ohella
mahdollistetaan kaikille lapsille päivähoito vanhempien
niin halutessa. Päivähoito lapselle on käsitetty hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudeksi ja sitä on
kehitetty varhaiskasvatuksena. Tässä historian pitkässä kaaressa on ollut helppo olla mukana. U
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Kuvaaja: Reino, päiväkoti Puotila

Muistojahelsingin

päivähoidosta

Toisen polven helsinkiläisenä minulla on omia
muistoja Helsingin 125-vuotisesta lasten
päivähoidosta. Olen elänyt puolet sen
historiasta.

1950-luku

Kuljen läpi Hesperian puiston ja tunnen syksyisen
märän hiekkakentän tuoksun. Olen menossa lapsen
mielessä jonnekin hyvin tärkeään käsi kädessä siskoni
kanssa, menossa Tant-Lisan leikkikouluun. Muistan
kun istuimme suuren pöydän ääressä piirtämässä tuttua kuvaa, jossa paperin alalaitaan piirretyn viivan
päällä on talo, puu, aikuinen ja lapsi sekä nukenvaunut. Näitä töitä kertyi paljon ja ne ovat kaikki tallella
opettajan huolella kokoon keräämässä kansiossa. Mutta
sitten kun työ piti signeerata, tuli tenkkapoo. Kirjoitin
vahingossa Imma, kuten peilikirjoitusta kirjoittavalle
lapselle käy. Muut lapset pilkkasivat minua ja häpesin
ajatellen kateellisena kuinka helppoa siskollani on, kun
hänen nimensä on Immi.
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Ammi Isokallio
- lastentarhanopettaja 1968
- filosofian kandidaatti 1991
- lastentarhanopettajana ja johtajana runsaat neljä vuotta
- päivähoidon hallinnollisissa tehtävissä 1973-1980 Espoossa
ja Helsingissä
- sosiaaliviraston kehittämistehtävissä vuoteen 2005
Paras muisto leikkikoulusta on joulujuhlasta, jossa pääsin esiintymään lumihiutaletanssiin. Puvut olivat tylliä
ja hiuksissa oli kimalteleva hopeanauha. Täydellinen
pienen tytön unelma. Koska olin päätä pitempi ikäisiäni,
en koulussa enää koskaan päässyt mukaan vastaaviin
esityksiin. Saattoi siinä toki olla muitakin syitä.
Leikkikouluja oli 1950-luvulla perustettu naisten työssäkäynnin yleistyessä sekä kotiäitien lasten tarpeisiin.
Lapsille haluttiin tarjota kasvatuksellista toimintaa kodin ulkopuolella. Eri kielillä toimivat leikkikoulut olivat suosittuja. Useat töölöläislapset kävivät Tant-Lisan
leikkikoulussa oppimassa ruotsia. Muun ajan vietimme
ulkona turvallisilla kortteleiden sisäpihoilla. Lapsia
pihoilla riitti, suuret ikäluokat kun kansoittivat pihat.

1970-luku

Kävelen tyttäreni kanssa Kaisaniemen puistossa aamuhämärissä tuikkivaa valoa kohti, joka leikkaa pimeyteen ympyrän, jossa leikkii aikuinen muutaman lapsen
kanssa hiekkalaatikolla. Siellä kokoonnutaan opiskelijoiden lastenseimen aamu-ulkoiluun. Jätän kurahousuisen, itkua tuhertavan lapseni ja kiiruhdan töihin. Kaikki äidit muistavat koko ikänsä lapsensa ensimmäisen
päivähoitopäivän. Ja myös sen, että viikon parin kuluessa lapsi jäi nauravana hoitoon. Tyttäreni päivähoidon
palaset koostuivat perhepäivähoitajista, kotonamme
lasta hoitavista tytöistä, päiväkodin osapäiväryhmästä
ja lopuksi kokopäiväryhmästä. Ja jokasyksyisestä huolesta siitä miten talven hoito järjestyy. Jatkuvuudesta ei
tuolloin puhuttu.
Vuodelta 1972 voimassa ollut laki lastentarhain valtionavusta nosti nimensä mukaisesti 3-6-vuotiaat toiminnan
keskiöön. Niissä oloissa se oli merkittävä askel. Laki
kuitenkin jätti puoleksi vuosisadaksi ulkokehälle muun
alle kouluikäisten lasten päivähoitotoiminnan. Sen tarpeen kattamiseksi oli perustettu yksityisiä lastenseimiä
ja lastentarhoja, perheet käyttivät apunaan maalta tulleita tyttöjä ja kotisisarharjoittelijoita. Tarjolla oli myös
yksityistä ja kunnallista perhepäivähoitoa, puistotätejä
ja kaupungin leikkikenttiä. Valvontatehtäviä oli jaettu
useille viranomaisille, mutta toimintojen kehittämisestä
ja rahoittamisesta ei ollut sovittu. Kuusikymmentäluvun lopulla nousikin äänekäs liike uuden päivähoitolain saamiseksi maahamme.
Vuoden 1973 päivähoitolain voimaan tullessa alkoi
uurastus kaikkien päivähoitomuotojen saattamiseksi
ammatillisiksi, tasaveroisiksi ja tarpeen mukaisen tarjonnan osalta riittäviksi palveluiksi. Valtiolla oli mahdollisuus osoittaa kunnille resursseja ja kunnissa oli
halu saattaa palvelut paremmalle mallille. Taloudellinen nousukausi toi resursseja toteuttaa lakia, mutta vei
myös tavoitetta kaiken aikaa kauemmaksi, koska yhä
useampi äiti siirtyi työelämään.
Sisältöä yhtenäistettiin valtakunnallisten kasvatustavoitteiden avulla ja
lastentarhanopettajien koulutuksen
siirto yliopistoihin toi uudenlaista
osaamista kentälle. Helsingissä
vuonna 1975 aloittanut lasten päivähoitovirasto panosti kaikkien
ammattiryhmien yhteistyöhön ja
laajemminkin kaupungin eri hallintokuntien mukaan ottamiseen,
jotta tulevista tehtävistä selvittiin.

2000-luku

Tiesitkö, että …
Varhaiskasvatuksessa riisutaan
ja puetaan päivän aikana
kenkiä noin 65 000 kertaa

Kuljen lapsenlapseni kanssa helsinkiläisen lähiön upouudesta päiväkodistä kotiin. Kaduilla on hiljaista ja
meillä on aikaa keskustella päivän tapahtumista. Hän
on kolmevuotiaasta alkaen ollut samassa päiväkodissa
ja hänen ensimmäinen omahoitajansa oli Aino. Nyt hän
on eskari ja kertoo ensimmäisen viikon tärkeimmän
uutisen: ”Ajattele että Aino tuli myös eskariin. Luuletko, että Aino tulee minun kanssa ekalle luokalle. ”
Pohdittuamme yhdessä kuinka mukavaa se olisi, hän
jatkaa ”Niin ja sitten yliopistoon!”.
Isoveli oli jo siirtynyt samassa rakennuksessa, samalla
käytävällä olevaan kouluun ekalle luokalle. Ihanteellinen ratkaisu, kuin pienessä kylässä. Tässä ratkaisussa
voi jo puhua jatkuvuudesta, vaikkei Aino seurannutkaan mukana kouluun saakka.
Vuosituhannen vaihduttua päivähoito oli saavuttanut
monet sille asetetut odotukset ja tavoitteet. Olennaista
on yhteiskunnan päivähoidolle antama arvostus, henkilökunnan korkeatasoinen koulutus ja työtapojen
jatkuva kehittäminen yhteistyössä perheiden ja lasten
kanssa. Merkittävä osa on ollut myös äitiys- ja isyysrahalainsäädännöllä sekä kotihoidon- ja yksityisenhoidon
tukien osuudella osana lasten hoitoa.

2010-luku

Tänä syksynä pienimmät lapsenlapseni lähtevät Päiväkoti Ruusun Rätvänöihin. Odotan mielenkiinnolla
ja luottavaisin mielin, kuten he itsekin, että siellä on
kivaa. He ovat suunnitelleet istuvansa vierekkäin ruokapöytään. Saattaa olla, että tuo toive toteutuu. Henkilökunta osaa nykyään kuunnella lasta ja perhettä
ihailtavalla tavalla.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka juuret ulottuvat
Geneven lapsen oikeuksien julistukseen vuodelta 1924,
muistuttaa 31 artiklassa, että lapsella on oikeus lepoon,
vapaa-aikaan, ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä osallistumiseen kulttuurielämään
ja taiteisiin. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun lasten
päivähoitoa kehitetään.
Munkkiniemen Koneen puistossa istumme kotimatkalla hiekkalaatikolle, leivomme kakut ja toivotamme, tai
ainakin minä, varhaiskasvatusvirastolle onnea:
”Kakku, kakku tule, tule hyvä kakku!” U
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hassut
tilastOt

Toukokuussa toteutettiin
piknik-tapahtumat, jossa
päiväkotien ja perhepäivähoidon lapset näkyivät
oman asuinalueensa kaupunkikuvassa.
Kaupungin eri kulttuuritoimijat ovat vuoden mittaan
tarjonneet lapsille mahdollisuuksia osallistua ja nauttia
kavereittensa kanssa jostakin kotikaupungin kulttuuritapahtumasta.
Kuva: Christian, päiväkoti Portti

rakas lapseMMelastentarhatyö
päiVähOitO
VarhaiskasVatus
k
Hannele Lakkavaara
varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö
Juhlavuoden 2013 toimikunnan puheenjohtaja

un aloimme 125 -vuotisjuhlallisuuksia suunnittelevassa juhlatoimikunnassa miettiä millaisin tapahtumin juhlavuotta Helsingissä vietämme, nousi pian
pohdintaan, mitä oikein juhlimme? Voimmeko juhlia
125-vuotiasta lastentarhatyötä, vai olisiko oikeampi
juhlia 125-vuotiasta päivähoitoa vai jopa 125-vuotiasta
varhaiskasvatusta? Mielipiteet jakautuivat ja perusteluja löytyi kaikille näille otsikoille. Tieteellistä käsiteanalyysia emme juhlatoimikunnassa alkaneet tehdä, mutta
kylläkin vireää ajatusjumppaa, jonka seurauksena päädyimme rohkeasti käyttämään otsikkona 125 –vuotta
varhaiskasvatusta!
Juhlatoimikunnassa siirryimme kuitenkin aika pian
käsitepohdinnasta konkreettisempaan työhön, eli siihen
miten vuoden 2013 juhlaan liittyvät eri tapahtumat toisivat pääroolissa olevat eli lapset näkyville kaupungissa. Siitä sitten syntyi juhlavuoden tapahtumien ketju:
Juhlinnan aloitti kaupungintalon virkagalleriassa Ulkoleikki Stadissa –näyttely. Kuusitoista päivähoidon
toimipistettä kuvasi kuinka lapset tänä päivänä voivat
itse olla muokkaamassa ja luomassa omaa toimintaympäristöään.
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Varhaiskasvatusviraston henkilökunta on nauttinut alkusyksystä yhdessäolosta ja pyörityksestä Linnanmäellä.

Minua juhlavuoden järjestelyt ovat ohjanneet miettimään mikä on vuosikymmenien aikana muuttunut ja
mikä ei ole muuttunut? Juuret oppimiselle leikkimisen,
liikkumisen, tutkimisen ja taitelemisen perustalta on
löydettävissä alkuaikojen lastentarhatyön pedagogiikassa. Entisenä 1950-luvun lastentarhalapsena kuitenkin tunnistan, että lasten osallisuus, lasten kuuleminen
sekä kasvattajan kyky antaa tilaa, ovat enemmän tätä
päivää.
Mikä sitten ei ole muuttunut? 1800-luvun lopun lastentarhatyölle ja nykyiselle varhaiskasvatukselle yhteistä
on vahva tietoisuus siitä, että lasten eri elinympäristöt
eli koti ja päiväkoti/perhepäivähoito/kerho/leikkipuisto
sekä ihmiset niissä eli vanhemmat ja varhaiskasvatuksen ammatillinen henkilöstö tulevat aina olemaan ne
peruspilarit, joiden avulla lapsen hyvä kasvu ja unelmien toteutuminen on mahdollista. Lasten kanssa tässä ja
nyt elämällä toteutamme oman aikamme varhaiskasvatuksen ammatillista tehtävää aivan kuten kansanlastentarhalaiset tekivät omana aikanaan. Ja varmaa on vain
se, että aina uusiutuvaan kukkaloistoon pääsemiseksi
varhaiskasvatustyöllä riittää haasteita tästä juhlavuodesta eteenkinpäin. U

Varhaiskasvatusviraston
internet-sivuilla on kaupunkilaisille kerrottu lastentarhatyön historiasta, varhaiskasvatuksesta ja juhlavuoden tapahtumista.

Syyskuussa kaupungintalon juhlasalissa toteutettiin
juhlaseminaari, joka kokosi
yhteen monia nykyisiä ja
entisiä lastentarhatyön, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimijoita.

Ja nyt tämä
kädessäsi
oleva
Juhlalehti!
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Leikkiä ja liikuntaa.

125 VuOtta
lastentarhatyötä
h

anna Rothman perusti ensimmäisen kansanlastentarhan Helsinkiin syksyllä 1888. Kansanlastentarhat yleistyivät nopeasti Helsingissä: Bertha Maria
1895, Pienola, 1900, Kotikallio, Solhälla ja Hemgård
1903, Pasila 1904, Kallio ja Solhem, 1906.

Ebeneser-päiväkodin retki, 1910-luku.

Istutuksia muokataan, 1930-luku.

Lapsia sahaamassa polttopuita, 1910-luku.

Hanna Rothman halusi levittää kansanlastentarha-aatetta ympäri Suomea. Syntyi tarve suomalaisen lastentarhanopettajakoulutuksen perustamiselle. Koulutus alkoi Helsingissä 1892.

Puutarhatöitä.

Lastentarhat olivat yksityisiä aina vuoteen 1931
asti, jolloin 28 yksityistä lastentarhaa siirtyi
kaupungin omistukseen Helsingissä. Samanaikaisesti kansanlastentarhoja alettiin kutsua lastentarhoiksi.
Laki lasten päivähoidosta vuonna 1973 aloitti
uuden vaiheen varhaiskasvatuksessa, lastentarhatoiminnasta siirryttiin päivähoitoon ja siinä
toteutettavaan varhaiskasvatukseen. U
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Leikkimökki, 1920-luku.

Nukenvaatteiden pesu, 1930-luku.

Tiesitkö, että …
Helsingin kaupungin lasten
päivähoidon yhden päivän
perunamäärän saamiseksi on
kylvetty 4 000 siemenperunaa.

hassut
tilastOt

Kuvat:
Ebeneser-säätiö
Kaksi poikaa heinikossa Ebeneserin pihalla,
1920-luku.
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Kuvat:
Ebeneser-säätiö

Kesäruokailua.

125 VuOtta
lastentarhatyötä

Talvileikkejä.

Rusettipäiset tytöt, 1950-luku.

Laivaleikkiä, 1930-luku.

Kiipeilypuun edessä, 1950-luku.

Hiekkalaatikolla.

Lisätietoja lastentarhatyön
vaiheista löytyy verkosta:
Helsingin varhaiskasvatusvirasto
www.hel.fi/vaka
Ebeneser-säätiö www.ebeneser.fi
www.lastentarhamuseo.fi

Kanien ruokintaa, 1940-luku.
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apulaiskaupunginjOhtajaa
tapaaMassa
Rafael: Mitä apulaiskaupunginjohtaja tekee ja miten se
liittyy lapsiin?
Laura: Istun tosi paljon kokouksissa ja käyn erilaisissa paikoissa. Juttelen alaisteni kanssa siitä miten me
tehtäisiin parempia asioita Helsingissä. Yksi parhaista
työkavereistani on Satu Järvenkallas, joka on teidän
kaikkien päivähoitopalveluitten johtaja. Satu on lastentarhanopettaja. Sadun kanssa me mietitään mitä
kaikkia juttuja päiväkodeissa pitäisi tehdä tai muuttaa
tai miten me saataisiin kaikki lapset mahtumaan päiväkoteihin - sitä me mietitään tosi paljon. Helsingissä on
niin paljon lapsia, että meidän kaikki päiväkodit pullistelee. Pullisteleeko teidän päiväkoti - onko seinät mennyt ihan pullolleen? Näkyykö nurkista ulos?
Lapset: Joo. No Ei. En mä tiiä. Vähän.
Laura: No sit teillä on ihan hyvä paikka.
Kyllä mä mietin ihan joka päivä näitä lasten juttuja.
Sitten mietin toisen työkaverin kanssa mitä tehdä sellaisten lasten kanssa, jotka eivät voi asua omassa kodissa, koska vanhemmilla on ongelmia, eivätkä isä ja äiti
voi olla hyviä vanhempia. Sellaisiakin asioita mä mietin
täällä.

Tiesitkö, että …
Silakkapihvipäivänä
päiväkotilapset syövät
noin 53 000 silakkaa
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Tiesitkö, että …
Leikkitoiminnan kerhoissa
syödään päivittäin noin
800 pikkueväät

hassut
tilastOt

Rafael, Aamu, Kasper, Eemeli, Valle, Emilia ja
Tilda kävivät kesän kynnyksellä kaupungintalolla apulaiskaupunginjohtaja Laura Rätyä
tapaamassa

Aamu: Mikä on kivointa työssäsi?
Laura: Se riippuu päivästä. Jonain päivänä joku toinen
asia on kivempaa kuin toinen. Tänään on tosi kivaa se,
että on Helsingin synttärit, Helsinki-päivä. Se on tosi
kiva asia. Sen takia laitoin nämä punaiset kengätkin,
koska ajattelin että olisi tosi kivaa, että olisi juhlavaatteet, kun on Helsingin synttärit. Kaikkein kivointa taitaa olla kuitenkin se, että on tosi kivat työkaverit.
Kasper: Tunnetko paljon lapsia ja onko sinulla lapsikavereita?
Laura: Tunnen aika paljon lapsia ja mä olen sen ikäinen, että kaikilla kavereillakin on paljon lapsia.
Mulla on monta kummilasta ja kaksi omaa lasta: Sofia
ja Fanny. Sofia täytti kesällä viisi ja Fanny kolme. Tunnen tietenkin myös kaikki niiden kaverit päiväkodista
ja kerhosta. Fanny on ollut kerhossa ja Sofia on ollut
päiväkodissa. Nyt Fannykin menee syksyllä päiväkotiin
ja se on aika jännittävää. Onks sun mielestä jännittävää
olla päiväkodissa?
Kasper: Ei
Laura: Onks sun mielestä jännittävää mennä kouluun?
Kasper: Joo
Laura: Niin, se on vähän sama asia.
Eemeli: Millaista on olla lapsi Helsingissä?
Laura: No, millaista se on? Onks se sun mielestä kivaa?
Eemeli: Joo
Laura: Mikä on kivointa Helsingissä?

Rafael: Ku mennään Linnanmäelle.
Paavo: Sama asia!
Laura: Meidän kodin ikkunasta näkyy Linnanmäki. Se
on mun mielestäkin aika kivaa. Ja se on aika kivaa, että
voi mennä Uimastadikalle uimaan. Ja Kumpulakin on
aika kiva, eikö olekin?
Emilia: Mä kävin siellä just eilen.
Laura: Niin. Ja leikkipuistot on tosi kivoja. Käyttekö
te leikkipuistoissa?
Lapset: Joo
Laura: Leikkipuistot on tosi kivoja ja joskus on kivaa,
kun menen Eläintarhan urheilukentälle juoksemaan ja
mun lapset tulee mukaan ja nekin juoksee. Se on kivaa.
On aika kivaa tehdä yhdessä kaikkia asioita. Varmaan
Helsingissä on aika hyvä olla lapsi, mutta kyllä meillä
vielä on tehtävää, että kaikilla lapsilla olisi yhtä hyvä.
Paavo: Oletko käynyt päiväkodissa ja millainen on
hyvä päiväkoti?
Laura: Käyn tosi monta kertaa viikossa päiväkodissa,
kun vien lapsia päiväkotiin. Luulen, että hyvä päiväkoti
on lasten mielestä vähän erilainen kuin hyvä päiväkoti aikuisten mielestä. Jos päiväkoti on tosi hienosti
sisustettu ja että siellä on kivat värit, niin se ei ole oikeastaan lasten mielestä niin tärkeätä kuin se voisi olla
monien aikuisten mielestä. Siksi olisikin tosi tärkeätä
kysyä lapsilta millainen on kiva päiväkoti. Minun mielestä hyvä päiväkoti on sellainen, jossa on riittävästi
aikuisia ja ne aikuiset ei vaihdu. Tunnetteko te teidän
päiväkodin aikuiset?

Lapset: Joo
Laura: Keitä he ovat?
Rafael: Eero, Pia, Juha, Outi, Krisse, Kimmo, Kiti,
Hanna, Heidi, Sanni…
Laura: Mä ajattelen, että hyvä päiväkoti on sellainen
missä perusasiat on aika hyvin kunnossa. Siellä on
hyvät aikuiset, sellaiset aikuiset jotka lapset ja vanhemmatkin tuntee. Se on sellainen paikka, jossa saa ruokaa ja jossa on kivat turvalliset seinät, jotka ei nyt ihan
pullistele ja siellä voi leikkiä kavereiden kanssa. Voiko
teidän päiväkodissa myös leikkiä?
Lapset: Joo.
Laura: Mitä te leikitte?
Eemeli: Vesileikkejä
Rafael: Minä ja mun kaveri pelataan tosi paljon futista
ja siellä voi myös rakentaa legoilla.
Laura: Onko päiväkodissa hyvä ruoka?
Lapset: Joskus
Emilia: Mitä paikkaa suosittelisit lapsille Helsingissä?
Laura: Kyllä mä suosittelisin sitä lähileikkipuistoa.
Sitä paikkaa missä tekin varmaan käytte. Jos haluaa
tehdä jotain ihan muuta, niin suosittelen Eläintarhan
urheilukenttää. Se on aika kiva paikka, kun siellä voi
juosta, hypätä pituutta ja korkeutta, pitää juoksukisoja
ja tehdä aika paljon kaikkea. Se on yksi mun suosikkipaikoista. Ja se leikkipuistokin on aika kiva. U
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lapsi
tOiMijana
t

oimiessaan toisten ihmisten kanssa lapsi ei opi vain
tietoja ja taitoja. Osallistumisen kautta muuttuu
myös ymmärrys omasta minästä, siitä kuka on ja erityisesti kuka on suhteessa toisiin. Lapselle muodostuu
käsitys itsestään toimijana, jolla on oikeuksia ja velvollisuuksia, ja jonka ajatuksia, tunteita, mielipiteitä, tietoja ja taitoja muut arvostavat tai eivät arvosta. Lapset
oppivat myös toimimaan sitoumusten ja eri tilanteiden
vaatimusten mukaan, tekemään aloitteita, vastustamaan, ottamaan ja antamaan apua. Oppiminen ei ole
siis vain tiedollinen ilmiö: emme pelkästään tiedä asioita, vaan myös koemme ja teemme, olemme olemassa.
Tahtoa toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa kutsutaan toimijuudeksi. Toimijuuteen liitetäänkin usein
sellaisia asioita kuin aktiivisuus, intentionaalisuus,
osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, vapaaehtoisuus sekä taito ja voima valita itse toimintatavat.
Se merkitsee yksilön tai ryhmän tunnetta siitä, että
minä tai me teemme asioita, vaikutamme niihin, ne eivät vain tapahdu minulle tai meille. Täten toimijuuden
kokemuksella on suuri merkitys lapsen identiteentin
muodostuksessa siihen, kuka hän on ja keneksi hän
haluaa tulla.
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Lasse Lipponen, kasvatustieteen professori
Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Toimijuutta voidaan pitää itseisarvoisesti tärkeänä
lapsen elämässä. Se synnyttää pystyvyyden tunnetta, omistajuutta ja sitoutumista, sitä, että omiin ja
yhteisiin asioihin voi aidosti vaikuttaa ja että niihin
kannattaa yrittää vaikuttaa. Tämä on tärkeää, koska
esimerkiksi pystyvyyden tunteella on merkitystä siihen, kuinka pitkäkestoisesti ja kuinka paljon asioiden
vuoksi ponnistellaan ja niiden eteen nähdään vaivaa.
Toimijuuden ymmärtäminen on tärkeää myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Jos haluamme kasvattaa aktiivisia kansalaisia, meidän tulee tukea lasten toimijuutta
ja kohdella lapsia oman elämänsä subjekteina, ei vain
kasvatuksen kohteina.
Toimijuuden tutkimista ja sitä kuinka lasten toimijuutta voidaan ymmärtää ja tukea, on mahdollista toteuttaa
hyvin monin eri tavoin. Omissa tutkimuksissamme
olemme pyrkineet yhdessä lasten kanssa tunnistamaan
ja dokumentoimaan lapsille positiivisia kokemuksia;
tilanteita ja hetkiä, joissa he kokevat haluavansa, osaavansa, pystyvänsä, ja voivansa tehdä jotakin. Näillä
hetkillä on yhteys lasten toimijuuteen. Lapset ovat
käyttäneet valokuvia myös kokemuksiaan välittävinä
artefakteina kertoessaan meille päiväkotiarjestaan. U

Kuvaaja: Luna, päiväkoti Perttu

ValOkuVauskisa h
tallensi juhlaVuOden eläMää!

aastoimme lapset kuvaamaan valokuvin varhaiskasvatuksen arkea päivähoidossa ja leikkipuistoissa.
Halusimme nähdä lasten arkea heidän itsensä kuvaamana – sisä- ja ulkotiloissa, retkellä, leikeissä, ruokahetkissä, lepohetkessä – missä tahansa arjen ja juhlan
askareissa.
Kisan sato oli runsas ja korkeatasoinen ja jurynä toimiva juhlajulkaisun työryhmä oli vaikean tehtävän edessä.
Juhlalehteen valikoitui kuvia, jotka olivat oivaltavia,
toivat esiin lapsen näkökulmaa ja niitä hetkiä, joista
arjen riemu rakentuu. Pienten valokuvaajien otoksista löytyi iloa, energiaa ja ystävyyttä. Kuvista välittyi yhdessä tekeminen, lapsen kokonaisvaltainen
keskittyminen ja lapsen kuvakulmia, joita aikuinen
ei kykene tavoittamaan.

s
Lämmin kiito ikaikille leikk n
aa
mieliseen kis neille!
osallistu
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kysyiMMe lapsilta
Mitä VarhaiskasVatus
tarkOittaa?

”Että yksi
asia kasvaa
ja toiset
asiat kasvaa
aika huonosti.”

Kuvaaja: Luna, päiväkoti Perttu

Kuvat
valokuvauskisan satoa.

Kuvaaja: Jamppa, päiväkoti Mustakivi
Kuvaaja: Josias, päiväkoti Portti

Kuvaaja: Martta, päiväkoti Maunula

”Että kasvattaa
jotain, vaikka
mansikoita! ”

Kuvaaja: Eino, päiväkoti Perttu

”Että ihminen
kasvaa hyvin.”

Kuvaaja: Sitra, päiväkoti Leipuri
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Kuvaaja: Eeli, päiväkoti Maunula
Kuvaaja: Bina, päiväkoti Puotila

”Varhaisperuna.”
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Kuvat
valokuvauskisan satoa.

”Että on
kasvanut
hyvin .”

kysyiMMe lapsilta
Mitä VarhaiskasVatus
tarkOittaa?
Kuvaaja: Eero, päiväkoti Porslahti

Kuvaaja: Salma, päiväkoti Tammi
Kuvaaja: Felix, päiväkoti Maunula

Kuvaaja: Elina, päiväkoti Ruoholahti

”Että
kasvais
vaikka
herneitä .”

Kuvaaja: Rosa, päiväkoti Portti
Kuvaaja: Ella, päiväkoti Portti

Kuvaaja: Umayma, päiväkoti Leipuri

Kuvaaja: Emil, päiväkoti Tammi

Kuva: Christian, päiväkoti Portti

”Että synnyttää
toista ja se
toinen kasvaa .”
20

Kuvaaja: Janna, päiväkoti Nalli

21

Aila Holopainen, päiväkodin johtaja
Päivähoitoyksikkö Koskela-Sohvila
Kuvat: Sohvilan arkisto

Sadonkorjuujuhla
nyyttikesti-tyyliin
Tarvitaan:
pöytä liinoineen, tarjoiluastioita,
veitsiä pilkkomiseen, kuminauhaa,
kankaanpaloja
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VuOdenaikakaruselli

Uuden toimintakauden alkua juhlistetaan pihalla Sadonkorjuujuhlassa,
jossa yhteisen nyyttikestipöydän
ääressä tutustutaan toisiimme ja
keskustellaan tulevasta toiminnasta.
Sormin syötävät herkut: porkkanatikut, herneet, lantunpalat, omenat
ja sämpylät maistuvat kaikille, eikä
tarvita istumapaikkoja ja pöytiä.
Juhla-alue koristetaan lasten kanssa
puiden, keinutelineiden tms. väleihin viritettävällä narulla tai kuminauhalla, johon sidotaan värikkäitä
kangassuikaleita tai viirejä.

Vuodenaika- karuselli koostuu
leikistä, liikkumisesta, tutkimisesta sekä taiteellisesta kokemisesta ja ilmaisusta - aineksista,
joista koostuu lapsen hyvä päivä
päivähoidossa. Mukana on jotain
vanhaa, jotain uutta ja jotain pedagogista - 125 vuotta säilynyttä.

A

loitetaan järjestämällä lapsen
toimintaympäristö kutsuvaksi, toimivaksi ja innostavaksi
sekä välineet ja materiaalit lasten
saataville. Lapset nauttivat, kun saavat uteliaina ja aktiivisina osallistua,
kokeilla, innostua ja oppia joka päivä
jotain uutta. Otetaan työkaverit ja
kasvatuskumppanit arkeen ja juhlaan mukaan, tehdään yhdessä, opitaan toisiltamme ja lapsilta.
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Tiesitkö, että …
Helsingin päiväkotilapset
juovat keskimäärin 6 000
litraa maitoa päivässä. Tämän
määrän saamiseksi on lypsetty
keskimäärin 300 lehmää.

Jättiläisötököitä
ja linnunmunia
Tarvitaan:
ilmapalloja, tapettiliisteriä, sanomalehtiä, peitevärejä, lankoja,
nappeja ...
Ilmapallo toimii hyvänä muottina, jos halutaan valmistaa jotain
pyöreää tai pallomaista: ötökkä,
pää, kypärä, naamari, hattu jne.
Sanomalehtiä revitään suikaleiksi ja

Onnimanni vie retkelle
Metsän Suloisimpaan
Paikkaan
Toistuvat retket samaan paikkaan
lähimetsässä tarjoavat oivan mahdollisuuden vuodenaikojen tutkimiseen ja luonnon monimuotoisuuden havainnointiin. Lapsista on kiva
palata tuttuun paikkaan jatkamaan
vaikkapa risumajan rakentamista,
havainnoimaan sääilmiöitä, hyönteisiä, pikkunisäkkäitä ja lintuja tai
keräämään luonnon antimia luontoa kunnioittaen.
Metsäretki tarjoaa kaiken ikäisille
lapsille haasteellista liikuntaa: kiipeilyä, epätasaisessa maastossa etenemistä, risukoita ja polkuja. Liikunta
vahvistaa koko kehoa, koordinaatiokyky kehittyy ja luontoelämys
rauhoittaa mieltä. Helsingistä löytyy
yllin kyllin upeita luontoretkikohteita, joihin pääsee julkisilla liikennevälineillä: Lammassaari pitkospuineen,
Lauttasaaren ja Meri-Rastilan rannat
ja metsät, Viikin viikareiden luontopolut,…kannattaa tutkia lähiympäristön anti.

paloiksi. Valmistetaan tapettiliisteri
ohjeen mukaan. Jos valmistetaan
esineitä leikkiin, kannattaa lisätä
Eri Keeperiä liisteriin, niin saadaan vahvempi pinta. Puhalletun
ilmapallon päälle sivellään liisteriä
käsin tai pensselillä ja asetellaan
kerros kerrokselta paperisuikaleita
ja liisteriä limittäin ja päällekkäin
niin monta kerrosta, että muodostuu riittävän vahva pinta haluttua
käyttötarkoitusta varten. Täysin
kuivunut ilmapallo muuttuu kevyeksi ja sitä on helppo leikata
saksilla haluttuun muotoon. Rautalangasta ja tilpehööreistä voidaan
muotoilla neniä, korvia, tuntosarvia
ym. ulokkeita pallon päälle. Pinta
viimeistellään maalaten valmiilla
peiteväri- tai akryyliväriseoksilla.

hassut
tilastOt

Värijäistä valoa
pakkaspäivään
Tarvitaan:
runsaasti lasipurkkeja, maitopurkkeja, ruuveja/ muttereita, narua/
kalastajalankaa, väripigmenttejä,
vesivärinappien jämiä
Valmistellaan värilaboratoriotyöskentelyä suojaamalla pöytä imukykyisellä sanomalehdellä. Lapset
nauttivat värivesien sekoittelusta ja
oppivat värilaboratoriossa, miten
esim. välivärit syntyvät. Syntyneitä
värisekoituksia voi laittaa ihailtavaksi lasipurkkeihin ikkunalaudalle.
Värisekoituksia voi myös kaataa
maitotölkkeihin tai viilipurkkeihin,
joiden pohjalle upotetaan kestävän
ja riittävän pitkän langan avulla
esim. ruuvi tai mutteri. Näin kiinnittyy ripustuslanka. Väriliemet
purkkeineen viedään ulos pakkaseen jäätymään parin päivän ajaksi.
Jäät ripustetaan lankojen avulla
puun oksille tai pyykkinarulle roikkumaan. Värijäistä syntyy auringon
paistaessa kauniita heijastuksia
valkoiselle lumihangelle.

Väripäivä tuo juhlan
arjen keskelle
Tarvitaan:
Viesti kotiin: ”Pue päällesi
jotain keltaista ja tuo
keltainen esine tullessasi!”
Keltaisen värin päivänä pukeudutaan keltaiseen, koristetaan
ympäristö keltaisilla esineillä ja
maistellaan keltaisia ruokia, tehdään keltainen mobile, sadutetaan
keltainen tarina tai runo ja järjestetään ”keltainen lauluhetki” .

Kasvun ihme:
Jaakko ja pavunvarsi
Tarvitaan:
lasipurkkeja, talouspaperia, siemenpussi kuivattuja papuja tai herneitä,
rautalankaa

Nakkikioski Kameli
Kesällä ruokailukin voi siirtyä ulos.
Päiväkodin ikkunasta avautuva
kioski saa välipalan maistumaan
herkulta ja piknik-korin kanssa
tehty retki jää lasten mieleen mukavana kesäkokemuksena.

Auringonkukka
a la Van Gogh

Kostutettua talouspaperia asetellaan lasipurkin sisälle kerälle ja
pavut asetetaan näkyville purkin
sisälle paperin ja lasin väliin. Paperi
pidetään koko ajan kosteana suihkepullon avulla ja purkit asetetaan
valoisaan ja lämpimään paikkaan.
Kasvun ihmettä kannattaa seurata
päivittäin: pian pavusta tulee esiin
itu ja juuret alkavat muodostua,
varsi kasvaa pituutta sentti sentiltä,
nuput, kukat ja pavut seuraavat
toisiaan. Rautalankaspiraalista saa
hyvän tuen huimaa vauhtia kasvaville pavuille.

U

Tarvitaan:
kasviasetelma, kukka tai puu
malliksi, piirustus- tai maalaustarvikkeet, hiilipiirustuspaperia tai
sävypaperia
Värikäs, selkeä ja mielenkiintoinen
kasvi, oksa tai kivi innostaa tutkimaan ja luomaan mallista omia
piirustuksia tai maalauksia. Suurennuslasit ja luupit ovat tutkimisessa
hyviä apuvälineitä.
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leikkipuistOissa
On energiaa

Koulupäivän päätyttyä avoimessa
iltapäivätoiminnassa koululaisilla
on mahdollisuus tavata kavereita,
pelailla, askarrella ja osallistua
välipalalle. Koululaiset osallistuvat myös toiminnan suunnitteluun ja auttavat pienissä
askareissa ohjaajien opastuksella. On tärkeää, että
lapsilla on koulupäivän jälkeen paikka, jossa he voivat
purkaa energiaa ja ” ottaa omaa aikaa”.

iminta
o
t
o
t
is
u
ip
k
Leik
yttää
ä
t
ä
s
is
g
in
Hels
2014
a
t
t
o
u
v
a
t
sa

Leikkipuistot ovat myös oiva paikka lasten synttäreille
ja perhejuhlille. Iltaisin ja viikonloppuisin on tilaa eri
järjestöjen järjestämälle toiminnalle. Mukaan mahtuu
vielä lisää uusia toimijoita – erityisesti koululaisten
vapaa-ajantoiminnan äärelle!
Kesäisin useissa puistoissa pääsee pulikoimaan kahluualtaissa, osallistumaan kesäruokailuun ja ohjattuun
toimintaan. Koululaisten oma loma-ajan toiminta ”Säpinää ja safkaa leikkipuistoissa ” näyttäytyy puistojen
avoimen toiminnan ohella retkinä, leireinä, harrasteina
ja leikkinä.

Janne Kylmämaa ja Anja Virolainen
johtavat leikkipuisto-ohjaajat

Tyytyväiset asiakkaat

l

eikkipuistojen satavuotista taivalta juhlitaan koko
vuosi 2014 ” SADALLA TAPAHTUMALLA”. Kaikissa
leikkipuistoissa ja perhetaloissa ideoidaan ja toteutetaan juhlavuosi yhdessä lasten, perheiden ja alueen
toimijoiden kanssa. Samana vuonna 125 vuotta täyttävä
Korkeasaari juhlii kumppanina kanssamme järjestämällä lapsille toimintaa ja työpajoja.
Vuonna 1913 Suomen Voimisteluopettajainliitto teki aloitteen ohjatun leikkipuistotoiminnan aloittamisesta kesäisin
Helsingissä. Toiminta aloitettiin seuraavana vuonna 1914 viidessä puistossa
muutaman tunnin ajan päivittäin. Säännöllinen toiminta alkoi vuonna 1915.
Maksuttoman keittoaterian tarjoaminen kesällä lapsille aloitettiin 1942.
Syyskuussa 1951 perustettiin ensimmäinen ympärivuotinen leikkipuisto
Brahe Kallion kaupunginosaan.
Nyt Helsingissä toimii 66 leikkipuistoa ja viisi perhetaloa arkipäivisin ympäri vuoden. Leikkipuistoissa on siis leikitty jo lähes sata
vuotta ja meno on edelleen voimissaan ja vauhdikasta. Helsingin
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leikkipuistot kokoavat yhteen lapsia, koululaisia, perheitä ja alueen asukkaita niin läheltä kuin kauempaakin kaupungista. Tietoa toimipisteiden toiminnasta saa
nettisivuilta ja facebookista.

”Mä oon tykännyt askarteluhommista, niistä puujutuista, kun nikkaroitiin veneitä. Ruoka on ollut tosi hyvää,
kalakeitto oli parasta. Tykkäsin myös broilerikeitosta.
Askarreltiin myös paperihommia, eläimiä ja maalattiin.
Polkupyöräily on kivaa ja oon tykännyt uida. Oon uinu
paljon. Otin myös aurinkoa uima-altaan vieressä. Sadesäällä mä oon leikkiny mun kavereiden kanssa sisällä.
Tykkään ohjaajista, kesänuori oli tosi kiva.”
7-vuotias koululainen, leikkipuisto Jakomäki

Puiston piha ja hiekkalaatikko ovat vanhemmille loistava paikka kokoontua keskustelemaan arjen asioista.
Samalla perheiden lapset saavat leikkikavereita toisistaan. Monet vanhemmat ovat tavanneet ja tutustuneet
toisiinsa jo ennen lapsen hiekkalaatikkoleikkejä perhevalmennustapaamisissa. Niitä järjestetään yhteistyössä
neuvolan kanssa perheille, joille on syntynyt ensimmäinen lapsi.

Asiakaskyselyssä leikkipuistojen käyttäjät ovat erityisen tyytyväisiä leikkipuistoihin alueen lapsiperheiden
kohtaamispaikkoina ja toiminnan elävöittäjinä.

Leikkipuistot ovat kaupunkilaisten olohuoneita ja takapihoja. Avoin ja lämminhenkinen ilmapiiri takaa
sen, että puistoon on kaikkien mukava ja helppo tulla
leikkimään, liikkumaan, osallistumaan ja toimimaan.
Puistoissa järjestetään erilaista toimintaa ja teemakeskusteluja liittyen lapsen leikkiin ja kasvuun sekä vanhemmuuteen. Lasten ja vanhempien yhteiset tuokiot
ovat arvokkaita hetkiä, joissa voidaan kokea yhteistä
iloa sekä yhteisöllisyyttä.
Leikkitoiminnankerhot toimivat aamu- ja iltapäivisin leikkipuistojen sisätiloissa, puiston pihalla tai
lähimetsissä. Perhetaloissa perheiden osallistuminen
toimintaan on mahdollista koko päivän.

Tervetuloa juhlimaan leikkipuistoihin! Tee kanssamme
leikkimisen maailmanennätys! Seuraa nettisivuillemme
ilmestyvää juhlakalenteria. Tehdään yhdessä vuodesta
2014 ikimuistoinen! U

Elis 82v ja Alma 2v. Elis kävi Haruspuiston kahvilassa joka
keskiviikko 20 vuoden ajan. Kuvta: Titta Leikkari, Haruspuisto.

ojen
Olkoon puist
na
portit avoin
le
helsinkiläisil
avat
myös seura
!
sata vuotta

25

Kuka olet?
Anu Valkama,
palveluneuvoja,
kehittämis- ja
viestintätoimisto.
Mitä teet nyt?
Olen käsittelemässä palautejärjestelmään tulleita palautteita. Tässä on esimerkiksi palvelukartan kautta lähetetty asiakaspalaute. Päivähoitolapsen äiti kiittää
viraston suunnittelijaa saamastaan
vastauksesta.
Kuka olet?
Jussi Dahlman,
vartija, Palmia
Mitä teet nyt?
Työni on asiakasneuvontaa,
ohjausta ja hoidan
kulunvalvontaa varhaiskasvatusviraston ala-aulassa eli päästän
ihmisiä kokouksiin eri kerroksiin.
Hoidan myös työajanseurantaa, joka
on sitä, että kun ihmiset pitävät saldovapaata tai tekevät vääriä työaikaleimauksia, niin minä korjaan ne.
Kuka olet?
Kirsti Hakala,
työhönottaja,
hallinto- ja henkilöstötoimisto
Mitä teet nyt?
Olen julkaisemassa juuri työpaikkailmoitusta e-Rekryyn. Kun
alueelta tai muualta virastosta tulee
työpaikkailmoitus, julkaisemme
ne e-Rekry-järjestelmässä. Nyt on
haussa vakinainen lastenhoitajan
tehtävä päiväkoti Saukossa.

Tiesitkö, että …
Helsinkiläisissä päiväkodeissa
pidetään viikoittain yli 300
talon palaveria, joista yli 40
ruotsin kielellä
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juuri nyt?
Helsinki tarjoaa päivähoitoa yli 22 000 lapselle. Jotta arki pyörii ja
palvelu pelaa, varhaiskasvatuspalveluja on tuottamassa ihmisiä eri
ammateissa ja erilaisissa tehtävissä. Ketä kaikkia me tarvitsemme,
jotta palvelut pelaavat ja lapset ja perheet ovat tyytyväisiä?
Jututimme varhaiskasvatusviraston väkeä sekä ihmisiä, joiden
panosta kokonaisuuden onnistumiseksi tarvitaan.

Kuka olet?
Tuukka Glader,
atk-suunnittelija, tietohallintoyksikkö
Mitä teet nyt?
Tarkistan juuri
muistitikulla olevaa asennusmediaa.
Eli ajan perustarkistusta muistitikkuun, josta Windows 7 -käyttöjärjestelmä asennetaan. Ohjelma skannaa muistitikun tiedostot läpi ja
varmistaa, että asennuksia voidaan
tehdä jatkossakin. Päätehtävä vastuullani on työasemat ja palvelimet.

Kuka olet?
Sirkka KönkköläViitasalo,
suunnittelija,
talous- ja suunnitteluyksikkö
Mitä teet nyt?
Olen tekemässä
kuukausittaista yhteenvetoa viiden
varhaiskasvatusalueen tilanteesta
eteläisellä, keskisellä ja läntisellä
alueella. Kirjaan tilastoon mm. täytöt, käytöt, hakemukset ja tilojen
riittävyyden. Yhteenveto on johdon
työväline. Päätyönäni ovat tilahankkeet – uudishankkeet, peruskorjaukset sekä kahtena ihan uutena
alueena Jätkäsaari ja Kalasatama.

Kuka olet?
Pasi Brandt,
varhaiskasvatuksen asiantuntija,
kehittämis- ja
viestintätoimisto
Mitä teet nyt? Olen
vastaamassa esimiehelleni sähköpostilla, että olen
varannut sparrausryhmälle kokousajan ja ilmoitan samalla pääluottamusmiehille, että tiedottavat kokousajan kokoukseen osallistuville
henkilöstön edustajille.

Kuka olet?
Sanna Vesikansa,
varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
Mitä teet nyt?
Olemme juuri
aloittamassa varhaiskasvatuslautakunnan kokousta, jossa käsittelyssä
on tällä kertaa varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotus vuodelle 2014
ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille
2014-2016. Odotan mielenkiintoista
ja rakentavaa keskustelua.

Kuka olet?
Tiina Ristolainen,
lastentarhanopettaja, Päiväkoti
Viskuri
Mitä teet nyt? Olen
päiväkodin lasten
mukana retkellä
lähipuistossa. Pelaamme ja leikimme
yhteisleikkejä sekä nautimme varhaiskasvatuksen juhlavuoden kunniaksi piknik-eväitä vilteillä istuen.
Ryhmässäni on 5-6 –vuotiaita lapsia,
joista iso osa lopettaa päiväkotiuransa kesällä ja siirtyy kouluun.

Kuka olet?
Markus Hopeasaari, keittäjä
Palmia, Päiväkoti
Viskuri
Mitä teet nyt? Tällä hetkellä tiskaan.
Työskentelen päiväkodin keittiössä keittäjänä ja teen
ruokaa päiväkodin ja perhepäiväkodin lapsille ja henkilökunnalle.

Kuka olet?
Merja Winter,
pääluottamusmies
JUKO
Mitä teet nyt? Ilmoitan sähköpostilla järjestöneuvottelukunnan päättämät henkilöstön edustajat kolmen
arvioivan kehittämishankkeen tueksi
perustettavaan ns. sparrausryhmään. Järjestöt sopivat keskenään
henkilöstön edustajat työryhmiin, ja
he tuovat henkilöstön näkemyksen
käsiteltäviin asioihin edustaen koko
henkilöstöä.

Kuka olet?
Sini Suopajärvi,
toimistosihteeri,
toimistotyöyksikkö
Mitä teet nyt? Aloitan parhaillaan
työskentelyn Ahjo
järjestelmässä, pöytäkirjan luonti
menossa. Pöytäkirja liittyy päiväkotien sulkemisiin kehittämispäivinä.

Kuka olet?
Lea Juvonen, tietojen käsittelyn
suunnittelija, tietohallintoyksikkö
Mitä teet nyt? Tarkistan virheilmoitusta, joka liittyy
asiakasmaksupäätökseen. Sain eilen
laittamaani kysymykseen vastauksen Tieto Oyj:ltä, jota nyt käsittelen.
Kuka olet?
Eila Pelttari,
pääluottamusmies, JHL
Mitä teet nyt?
Laitan viestiä koillisella alueella oleville päivähoidon
toimipisteille leikkipuistojen tapahtumasta ”PuistoPellet musiikkitrio
esiintyy ja pitää työpajaa kesäkuussa Helsingin leikkipuistoissa”. U
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hassut
tilastOt

kuttaa laadukkuudessa epätasaisena. Ensimmäisenä
päivänä Arttu riisui ulkovaatteensa supernopeasti ja
suorastaan solahti muiden lasten leikkeihin. Me vanhemmat saimme varmistuksen siitä, että Arttu on valmis päiväkotiin.
Jatka lausetta: Toivoisin että nykyisin varhaiskasvatuksessa… Taattaisiin mahdollisuus mielikuvituksen
lennolle ja lapsen kiireettömyydelle.

VanheMpien Mietteitä
Kuka olet?
Olen Sari Tuomaala, markkinointialalla työskentelevä
Arttu-pojan äiti. Arttu on ollut päiväkotilainen kolmivuotiaasta saakka.
Oma päivähoitokokemus?
Äitini hoiti minua kotona, eikä minulla ole aiempaa kokemusta päivähoidosta. Ainoa muistoni päivähoidosta
on hieman traaginen ja hyvin naurattava. Kaksi vuotta
vanhempi isosiskoni rakasti käydä kirkon pitämässä
päiväkerhossa ja äitini vei myös minut sinne. En pitänyt yhtään kerhosta; huusin, karjuin ja purin hoitajaa
jo ensimmäisen puolen tunnin aikana. Muistan yhä
äidillä olleen nahkahansikkaat kädessä ja sen onnen
tunteen kun lähdimme kotiin leipomaan. Leivoimme
sokeripäällisiä pullia ja kävimme hakemassa siskon kotiin päiväkerhosta. En mennyt enää päiväkerhoon vaan
olin äidin kanssa kotona.

Kuka olet? Armi Paananen
Oma päivähoitokokemus? Oon ollu harjoittelijana.
Oon ollu hoidossakin!
Joku mieliin painuva muisto omasta päivähoitoajasta/lapsuudesta? Mä en syönyt voita näkkärin päällä,
jouduin hakemaan sulatejuustoa keittiöstä. Joskus söin
ilman sitäkin. Ei ollu pelottavaa.
Jatka lausetta: Toivoisin että nykyisin varhaiskasvatuksessa… Pienin saisi läheisyyttä ja eskarilaista
tuettaisiin uuden oppimisessa.
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Kuka olet?
Kari Juhola 40v, kaksi- ja seitsemänvuoden ikäisten tyttöjen isä. Vanhempi tytär on jo käynyt läpi päivähoitomaailman, nuorempi aloittelee.
Oma päivähoitokokemus?
Omat päivähoitomuistot alkavat hämärtyä. Puistolassa,
päiväkoti Pippurissa oli kivaa. Talvella lumilinko ajeli
päiväkodin pihalla ja syöksyimme lumisuihkun alle.
Kesällä joku lapsi sai ison kiven päähänsä, henkilökunta hoiti ja kutsui ambulanssin, hoitajat olivat kivoja.
Päiväkoti Orvokissa, Pasilassa, ei tykätty kun veljemme
kanssa haisimme tupakalle. Siihen aikaan paikallisjunissa sai polttaa. Ruoka oli hyvää. Yhden päiväkotikaverin kanssa olemme vieläkin ystäviä.
Millaisena päivähoito / varhaiskasvatus näyttäytyy
sinulle nyt?
Tällä hetkellä päivähoito näyttäytyy ihan hyvänä,
mutta jokseenkin uhkakuvien värittämänä. Eli suunnitelmat ovat oikealla tavalla kasvatuksellisia, mutta
resurssien puute uhkaa niitä. Kai? Sen kuvan saa mediasta. Onneksi lapseni on saanut olla päiväkodissa, jossa
henkilökunnan panostuksella ko. uhat ovat pysyneet
poissa.

Joku mieliin painuva muisto omasta päivähoitoajasta / lapsuudesta?
Rakastin juosta mummolan pellolla, rakastin mummolaa. Rakastin mummolan porohaassa olevia poroja sekä
myymäläautoa. Rakastin punaista postilaatikkoa pellon
toisella puolella, sinne palautettiin leipäpussissa kalkkeripaperilliset täytetyt lottolaput sekä tasaraha kolikkoina lottoa varten. Rakastin iltasatuja, päiväsatuja ja
kirjaston satutunteja. Rakastin kirjastoa.

Mieleenpainuvia muistoja on tietysti lapsen päivähoidon aloitus ja siirtyminen toiseen päiväkotiin.
Silloin tajusi, että onneksi päiväkodit eivät kaikki ole
samanlaisia. Että on positiivisella tavalla variaatioita,
erilaisia ja lapsen yksilölliset erot huomioon ottavia
tapoja toimia.
Mieleenpainuvia ovat olleet päiväkodin kanssa yhdessä
tehdyt tapahtumat ja lasten retket. Ne ovat olleet lapsille ja vanhemmille hyvällä tavalla “kasvun paikka”.

Millaisena päivähoito / varhaiskasvatus näyttäytyy
sinulle nyt?
Artun päivähoitoasioita aloin pohtia mieheni kanssa jo
lapsemme ollessa puolitoistavuotias. Päivähoito oman
lapseni silmin näyttäytyy laadukkaana, lapsen elämää
ja kehitystä kunnioittavana, uskomattoman hienona
matkana. Päivähoito Suomessa ystävien kokemana vai-

Jatka lausetta: Toivoisin että nykyisin varhaiskasvatuksessa… Otettaisiin lasten yksilölliset erot huomioon. Että tehtäisiin vanhempien kanssa yhteistyötä
kaikin tavoin. Ja tietysti resursseja lisättäisiin. Millään
hienoilla suunnitelmilla ei ole merkitystä, jos ei ole tekijöitä. Myös henkilökunnan pysyvyys olisi tärkeää, vaihtuvuus tuo epävarmuutta, niin lapsille kuin aikuisille.

Tiesitkö, että …
Kunnallisessa perhepäivähoidossa soi ovikello noin
2500 kertaa päivässä

Kuka olet?
Juulia Vuori, Elian 4v. äiti.
Tämänhetkinen suhteeni päivähoitoon on mutkaton
ja voin luottavaisena jättää Elian päiväkodin sydämellisten aikuisten hoitoon. Monenlaisia kokemuksia
päivähoidosta jo on ja siksi osaan arvostaa sitä henkilökohtaista palvelua, lämpöä, estetiikkaa ja positiivista
luovaa ympäristöä, joka on vaivalla rakennettu ja ylläpidetty, kaikkien lasten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden
maksimoimiseksi.
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Oma päivähoitokokemus?
Olen viettänyt oman eskarivuoteni päiväkoti Katajanokassa, josta jäi hyvä ja lämmin muisto. Suurin tekijä oli
varmaankin Ella, päiväkodin aikuinen. Kannustava ja
rakentava ilmapiiri auttoi kouluun siirtymisessä.
Ystävyys oli lapsena tärkeintä myös päivähoidossa.
Parhaan kaverini Inkerin kanssa kohosimme yhdessä
linnan muurina Prinsessa Ruusus- leikissä ja piileskelimme salaa ovien takana.
Millaisena päivähoito / varhaiskasvatus näyttäytyy
sinulle nyt?
Päivähoito tarjoaa mahdollisuuden oppia toimimaan
ryhmässä, ottaa toisia huomioon ja oppia tekemään
asioita itsenäisesti. Saa myös olla tekemisissä hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja harjoitella uusia taitoja. Tärkeää on myös joustavuus, kireiden aikataulujen välttäminen, yksilöllisten piirteiden
huomioiminen ja vahvuuksien
tukeminen. Ilo on nähdä lapsessa tapahtuva kehitys. Parhaita puolia on se, että myös
itkevää aikuista lohdutetaan
päiväkodissamme.
Kuka olet? Sami Luoto
Oma päivähoitokokemus?
Oon ollu päiväkodissa.
Joku mieliin painuva muisto omasta päivähoitoajasta
/ lapsuudesta? Mä muistan
sen, että saatiin kalenterista
niitä lappuja. Se oli kova juttu.
Meidän ryhmä oli Mustikat.
Toivoisin, että päivähoidossa tänä päivänä… että lapset
viihtyvät päiväkodissa. U
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lasten
haastatteluja
pihla 2V.

Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa?
Me yleensä leikitään Liljan kanssa. Leikimme, mutta
tehdään kaikkea mahdollista, mitä on. Tykkään keinua
ja liukua liukumäessä. Minä tykkään piirtää, tänään
piirsin isin ainakin. No, lukea kirjoista kanssa! Soittaa.
Mitä olet tehnyt tänään?
Keinunu. Soitimme Sirin kanssa kitaraa, ihan hassua!
Leikimme, että minä olin penkillä sängyssä nukkumassa ja Siri ei. No, ei sitten muuta.
Jokin mukava juttu, joka on tapahtunut päiväkodissa?
No, minä otan aina rätin ja pesen! Hei, nyt ne alkaa
kohta syödä, minun pitää sitten kohta jo mennä.

ratikkaretki sOrMet-laulun paikkOihin
Raitiovaunu 4, 7B tai 10
1. Olympiastadion
Katsomossa:
s /NKO JOKU KËYNYT STADIONILLA KATSOMASSA
urheilukisoja tai katsonut niitä tv:stä?
s -ILLAISIA LAJEJA MUISTAT NËHNEESI
Tornissa:
s -ITË NËET
s -IKË ON MIELESTËSI KORKEIN RAKENNUS
s -IKË NËYTTËË MIELENKIINTOISELTA
s -INNE HALUAISIT MENNË -IKSI
Etsitään Pasilan linkkitorni ja Linnanmäki, jos
eivät edellisissä keskusteluissa tulleet jo esille.
Pasilan linkkitorni (146 m) on Helsingin toiseksi
korkein rakennus. Stadionin tornista näkee
myös neljä metriä korkeamman Salmisaaren
voimalaitoksen.

Mikä päiväkodissa on tärkeää ja mitä toivot?
Ei saa satuttaa ketään. No, haluaisin laittaa ruokaa
tietysti!

Raitiovaunu 4, 7B tai 10 Töölön hallin
pysäkiltä Kansallismuseon pysäkille

Raitiovaunu 4 Kansallismuseon pysäkiltä
Katajanokan puiston pysäkille.

2. Eduskuntatalo
s ,ÚYDËTKÚ RAKENNUKSESTA JOTAIN YMPYRËN
muotoista? Millaisia muita muotoja näet?
s !RVIOI KUMPIA ON ENEMMËN PYLVËITË VAI
PORTAITA ,ASKETAAN YHDESSË /TA MUKAAN
konkreettisiä välineitä avuksi esim.
10 porrasta = kymppisauva)
s %DUSKUNTATALOSSA ON  PORRASTA JA
14 pylvästä.

3. Uspenskin katedraali
s -ITË VIHANNESTA KATTO MUISTUTTAA
s -ITË LUULET ONKO SIPULIKATTO OIKEAA KULTAA
s +ATEDRAALISSA ON YHTEENSË  TORNIA
s -ONTAKO NËET -ONTAKO ON PIILOSSA
s -ISTË KATEDRAALI ON RAKENNETTU
s -ISTË MUUSTA MATERIAALISTA TALOJA
rakennetaan?

Maaria 2V.

Käydään sisällä.
Keskustellaan näkemästämme.

Mitä olet tehnyt tänään?
Tänään olen menny ulos. Leikin Nooan kanssa, että
mörköä. Se oli vaan leikki, se yritti mua ja Nooaa syyä.
Oon tehny piirustuksen tänään, siinä on Maaria.

Liikuntarata: Nouse portaat ylös toisesta reunasta, pujottele pylväät ja laskeudu portaat
toisesta reunasta alas.

Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa?
Tykkään leikkiä piilosta. Tykkään nukkua. Leikkiä
ulkona ja syödä jäätelöä. Tykkään kuunnella musaa ja
tanssia jumppasalissa.

Mikä päiväkodissa on tärkeää ja mitä toivot?
Että leikitään poliisia. Haluisin katsoa telkkaria ja
Nalle Puhia. Haluisin ripustaa pyykit. Haluan kiipeillä
tikkailla. Mennä maalaamaan puita ja kiviä ja Muumimaailmaan.

silja 2V.

Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa?
Mä tykkään leikkii.
Mitä olet tehnyt tänään?
Mä olen leikkinyt hiekkakakuilla. Olen leikkinyt Sophien kanssa mummolaa, me vaihdettiin paikkaa. Täällä
sataa, on sadepäivä. Tykkään kurassa olla ja tehdä
hiekkakakkuja.
Jokin mukava juttu, joka on tapahtunut päiväkodissa?
Mä olen ottanut oman pupun mukaan omasta kodista.

taitO 2V.

Mitä tykkäät tehdä päiväkodissa?
No, leikkiä autoilla ja tuota ulkona tehdä ruokaa uunissa, että minä jauhan pippurimyllystä pippuria, nii.
Mitä olet tehnyt tänään?
No, olen siivonnu ja tuota syöny appelsiinia ja karjalanpiirakkaa.
Jokin mukava juttu, mikä on tapahtunut päiväkodissa?
No se, että leikin autoilla yhdessä Kinkun kanssa.
Mikä päiväkodissa on tärkeää ja mitä toivot?
Se, että muistaa, mikä on tärkeetä. Haluaisin leikkiä
autoilla. No eipä sitten muuta, siinä ne tuli jo.
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eläMää
leikkipuistOissa
-aina löytyy
tekeMistä!

aurOra 5V.

Missä muualla voi LEIKKIÄ niinkuin leikkipuistossa?
Kuvassa olevat palikat hankittiin Haruspuistoon 20v sitten ja ovat
edelleen käytössä joka päivä. Kuva: Titta Leikkari Haruspuisto

Millaisia asioita tykkäät tehdä leikkipuistossa?
Tykkään talvella kolata ja keinua. Kesällä tykkään liukua liukumäessä ja uida. Tykkään piirtää, leikkiä nukkekodilla ja syödä omia eväitä.
Mitä olet tänään tehnyt?
Oon piirtäny, syöny ja kertonut kuulumisia ja näytellyt
nukkea.
Kerro joku mukava juttu, joka on tapahtunut leikkipuistossa
Peikko esitys, missä te esititte peikkoja, jossa kivaa oli
peikot ja kun ne jekutti, että aallot vei kalat. (Teatteri
esitys ”Peikkojen kalaretki”, jossa ohjaajat olivat peikkoja.)
Mistä asioista olet itse saanut päättää kun olet ollut
leikkipuistossa?
Mitä mä saan maalata jätti-isolle paperille ja saan päättää mitä mä piirrän.
Jos sinä saisit päättää niin, mitkä asiat olisivat kaikkein tärkeintä maailman parhaassa leikkipuistossa?
Iso kiipeilyteline, joka ylettyis pilviin asti.
Tosi valtava pomppukeinu.
Ihana iso uima-allas.
Ja lapset sais määrätä mitä ne tekis.
Pieni kioski, jossa olis ihania jätskejä ja ei tarvis maksaa mitään.
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Ben 9V.

Millaisia asioita tykkäät tehdä leikkipuistossa?
Tykkään piirtää, lukea ja rakentaa majoja.
Mitä olet tänään tehnyt?
Oon tehnyt läksyt ja lukenu Aku Ankkaa.
Kerro joku mukava juttu joka on tapahtunut leikkipuistossa
Hupihippalot ja leikit ja että saa syödä karkkia hupihippaloissa.
Mistä asioista olet itse saanut päättää kun olet ollut
leikkipuistossa?
Mitä mä teen.
Jos sinä saisit päättää niin, mitkä asiat olisivat tärkeintä maailman parhaassa leikkipuistossa?
Että aina löytyy tekemistä ja voi valita sitä mitä tekee.
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jOel 6V.

lasten
haastatteluja
raFael 6 V.

Mä tykkään leikkiä päiväkodissa blay blaydillä ja legoilla. Me rakennellaan legoista kaikenlaista, mitä mieleen
tulee. Joskus me leikitään myös ”tuttisalamatkustajia”. Ne on semmoisia limaklönttejä, jotka syö jedejä.
Blaydilla pelataan niin, et se kumman hyrrä pysähtyy
aikaisemmin, niin häviää. Enemmän me harjoitellaan ja
joskus tehään kisoja.
Tänään mä oon blaydannut ja puistossa me leikittiin
jääkimpaleilla. Lepäämisellä me luetaan just kirjaa ”lehmästä, jolla oli luukku kyljessä”. Musta on ollut kivaa
päiväkodissa, se kun tehtiin kaikille omat pahvikengät
ja opetellaan solmimaan niihin nauhat. Balderin näytelmä oli myös tosi kiva ja se esitys meni tosi hyvin.
Oli kiva näytellä ja esiintyä muille. Kaikki kehu mun
viiksiä!
Mä oon saanut ite päättää, et mitä me leikitään ja sit
oon saanut esittää toivomuksia, niinku et mä toivoin
et leikittäis ”vuohi leikkiä”. Meillä on myös eskareissa semmonen lista, missä lukee, mitä eskarit haluaisi
oppia eskareissa. Jos olisin päiväkodin johtaja, niin
me käytäis paljon lintsillä ja sirkuksen väki vierailisi
paljon päiväkodissa. Mä hommaisin päiväkotiin myös
paljon erilaisia legoja!
34

Päiväkodissa on kiva rakentaa legoja ja leikkiä meidän
itse rakentamassa lumilinnassa. Me myös jutellaan
mun kavereiden kanssa. Me jutellaan kaikenlaista, mitä
vaan. Mä tykkään myös suunnitella meidän keksimiä
”tätä”- joukkoja. Niissä on kaikenlaisia vehkeitä ja sairaalarobotteja. Mä tykkään myös kun käydään retkillä.
Nuuksiossa oli tosi kivaa, kun oltiin siellä metsässä
koko päivä.
Tänään mä oon leikkinyt meidän lumilinnassa ja sisällä me rakenneltiin meidän linnoitusta legoista. Me
aina jatketaan sitä ja säilytetään sitä hyllyllä. Me myös
syötiin lohiruokaa ja sit luettiin kirjaa, missä siskokset
meni seikkailemaan lehmän sisään. Mun mielestä päiväkodissa on ollut kivaa juhlat, missä me esitettiin näytelmä. Oli kiva näytellä, kun se oli jännää ja me mentiin
poppamiehen luokse. Mun mielestä matikkavihkon tekeminen on ollut myös eskareissa kivaa.
Olen saanut itse päättää, et mitä piirretään ja mitä leikitään. Me ollaan myös saatu ehdottaa, et mitä tehtäis.
Mä toivoin, et leikittäis ”kana ja kukko”- leikkiä. Jos
mä olisin päiväkodin johtaja, niin mä haluaisin, et kaikki lapset ois kavereita keskenään ja vois leikkiä kaikkien kanssa. Se riittäisi mun mielestä hyvin.

arttu 5V.

Mä tykkään tehdä päiväkodissa kivoja asioita, ihan
vaan leikkimisestä. Syömisestä tykkään, välipalojen
syömisestä. Tänään tehtiin sellaista, että me leikittiin
legoilla Leon, Erkon ja Mariuksen ja Matiaksen kanssa.
Matias oli, mutta se ei ollut siinä leikissä mukana. Tai
oli. Käytiin vessassa yksin ja rakennettiin majaa.
Mun mielestä se oli kiva juttu päiväkodissa, kun saatiin kotitontulta ystävyydenpurkki, rohkeudenpurkki,
taitopurkki ja puheenpurkki. Olen saanut itse päättää
sellaisia, että milloin mä soitan marakassia ja milloin
ei. Ja milloin mä julistan lastenkokouksen alkaneeksi.
Jos mä olisin päiväkodin johtaja maailman parhaassa
päiväkodissa, niin siellä olisi paljon miekkailua, kotitontun purkkeja ja kavereita niinku Tuure.
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VarhaiskasVastusVirastO pähkinänkuOressa
59 erilaista
tehtäVäniMikettä

henkilöstö
yhteensä
5697

naisia
5426

Miehiä
271

Lasten määrä

Koko Helsinki

suomenkielinen
päivähoito

ruotsinkielinen
päivähoito

Kunnalliset päiväkodit

21 084

19 516

1 568

Kunnallinen perhepäivähoito

1 304

1175

129

Ostopalvelupäivähoito

498

301

197

Alle kouluikäisten kerhot

745

745

-

Leikkipuistot (lapsia keskimäärin
samanaikaisesti)

1 486

Lasten kotihoidon tuki

8 837

Lasten yksityisen hoidon tuki

2 535

Kunnallisten päiväkotien lkm

309

268

41

Leikkipuistojen lkm

65
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