
 Sateenkaari Koto�
Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä�

Innovatiivinen, joustava ja ammattitaitoinen organisaatio �
tuottaa palveluja lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. �





Olemme varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja, 
jolla tällä hetkellä on seitsemän päiväkotia 

Turun seudulla. 

Tunnistamme Turun seudun erilaiset ja alueellisesti toisistaan 
poikkevat asiakasrajapinnat ja tarpeet. �

Vastaamme tarpeisiin asiakaslähtöisesti. �
Voimavaramme on perhelähtöinen toimintatapa.�

�
Olemme joustava, vahva ja osaava kumppani kunnille ja 

kolmannelle sektorille kehittäessä kokonaisuutta, jossa 
varhaiskasvatuspalveluista ja muista lapsiperheiden  palveluista 

halutaan luoda kokonaisuutta.�



Työtämme ohjaavat asiakirjat
Laki lapsen varhaiskasvatuksesta
Valtakunnalliset Varhaiskavatussuunitelman perusteet 2016
Turun ja Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunnitelmat
Turun ja Uudenkaupungin esiopetussuunnitelmat
Laki lasten oikeuksista
Yhdenvertaisuuslaki
LAstensuojelulaki



Sateenkaari Kodossa�
�
�

 Päiväkotien arjessa lapsi ja 
perhe kohdataan yksilöllisesti, 

ystävällisesti ja kunnioittavasti. �
Tarjolla on kokemuksia ja 

elämyksiä, retkiä ja seikkailuja.�
�



Työtämme ohjaavat arvot 
“Päiväkodin	aikuinen	on	aina	lähellä,	antaa	neuvoja,	hymyilee	kun	
nähdään,	lukee	satuja,	keksii	kivaa	tekemistä,	au6aa,	kun	tarvitaan,	
leikkii	kanssamme	ja	huoleh8i	meistä	“	
	
Palaute	vanhemmalta	v.	2016 



Perhelähtöisyys 

ü  Pienet ryhmät  
ü  Turvalliset ja helposti lähestyttävät aikuiset 
ü  Toisia kunnioittava ilmapiiri 
ü  Kodikas ympäristö ja toimivat tilat 
 

ü  Kasvatuskumppanuutta vanhempia tukemalla ja 
vanhempien tuella 

ü  Sateenkaari Kodon päiväkodin arjessa lapsi ja 
perhe kohdataan yksilöllisesti, ystävällisesti ja 
kunnioittavasti.. 

	
 

ü  Luonto osana kasvuympäristöä 
ü  Luonnon kunnioitus ja ekologinen 

elämäntapa osana toimintaa 
ü  Kestävä kehitys tarkoittaa jatkumoa ja 

pysyvyyttä 
ü  Kestävä kehitys sosiaalisissa suhteissa 

 
ü  Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi 
ü  Ympärillä kasvua tukevien 

aikuisten turvaverkko 



VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 
PROSESSINA 

 
 



Tietoinen 
kasvatustyö arjessa  

=   
Lapsi keskiössä 

 
SUUNNITTELE 

Ryhmävasuun arvot, teemat 
tavoitteet ja keinot “näin toimimme 
arjessa”  
Päivän runko, viikkosuunnitelmat, 
teemat ja vuosikello 
Tiimisopimukset ja työnjako 
: 

TOIMI JA TOTEUTA 
Havainnoi, kirjaa muistiin arjen 
juttuja (lapsi- ja ryhmä -
kohtaisesti) Havainnointi 
Videoi, valokuvaa, nauhoita 
Kerää ja säilytä lasten tuotoksia 
(kasvunkansio) 

REFLEKTOI, ARVIOI 
VASU – keskustelut vanhempien 
kanssa 
Kehityskeskustelut, tiimipalaverit, 
ryhmävasun arviointi tiimissä 
Lapsen kasvun kansio, 
perheen ja lapsen haastattelut 
Ryhmäkartoitus Veo:n kanssa 

DOKUMENTOI 
Vuorovaikutuksessa ja arjessa tehdyt 
havainnot ja keskustelut - memot, 
muistiinpanot, 
tiimipalaverimuistiinpanot apuna   
Kirjaa lapsen vasuun ja  muokkaa 
ryhmävasua  
Muista 
Varhaiskasvatussuunitelman  
perusteet ja muut ohjeistukset 
taustalla 
  

 
ARVIO, HAVANNOI JA 

ANALYSOI 
Lapsikohtainen vasu ja 
ryhmävasu 
Erityisopetuksen  
ryhmäkartoitus 



Suunnittelu, havainnointi ja dokumentointi 
Sateenkaari Kodossa käytettävät lomakkeet 

RYHMÄN TOIMINEN KASVUA TUKEVAT SUUNNITELMAT 
ü  Ryhmävasuun – kunkin päiväkodin omaleimaisuus tulee näkyä tässä 
ü  Yksittäisten lasten ja ryhmän havainnointi ja tarpeellinen dokumentointi (kynä ja 

ruutuvihko) 
ü  Lapsen vasu (tarvittaessa S2-suunnitelma, pedagoginen arvio) – perustuu tehtyihin 

havaintoihin ja huomioihin lapsesta 
ü  Kasvun kansio  
ü  Ryhmäkartoituslomake- Varhaiskasvatuksen erityisopettajan, ryhmän aikuisten ja 

johtajan kanssa tehtävä 
ü  Lapsen esiopetussuunnitelma (tarvittaessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 

sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma) 
VANHEMPIEN KANSSA 
ü  Alkukeskustelu yhteistyössä vanhempien kanssa 
ü  Tenavatunti vanhempien kanssa (Lapsen ja ryhmän vasu) -  
ü  Vanhempainillat (memot/yhteenveto Muksunkirjaan, huom vanhempien osallisuus) 
KÄYTÄNNÖN TYÖN SUUNNITTELU  
ü  Vuosi / kuukausisuunnitelma,  Viikko-ohjelmat 
 
 



VISIO	
	
 

Sateenkaari	Kodosta	läh8essään	

Lapsella	on	repussaan	luja	luo6amus	omiin	taitoihinsa	ja	rohkeus	tutustua	maailmaan	
avoimin	mielin	

Lapsella	on	sosiaaliset	taidot,	8edot	ja	työkalut	menestyä	elämässään	omien	
vahvuuksiensa	ja	kiinnostustensa	mukaises8.		

 

 


