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LIITE TURUN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN

TERVETULOA
Päiväkoti Karitsa on 35 lapsen päiväkoti, jota hoitaa alan ammattilaiset kristillisillä
arvoilla. Toiminta on suunnitelmallista, pedagogisesti asiantuntevaa ja toiminnan
kautta kehittyvää.
Noudatamme korkeatasoiselle päivähoidolle asetettuja tavoitteita. Toiminta kehittyy
suunnitelmien, havainnoinnin, arvioinnin ja moniammatillisen työyhteisön yhteistyön
kautta.
Kristillinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan luonnollisena osana kulkien
käsikädessä Turun varhaiskasvatussuunnitelman kanssa. Tavoitteena on antaa lapselle
mahdollisuus oppia tuntemaan turvallinen Taivaan Isä ja välittää kristillisiä arvoja.
Kunnioitamme muiden näkemyksiä, mutta päiväkotiin ei tietoisesti tuoda sisältöjä,
jotka ovat ristiriidassa kristillisen näkemyksen kanssa.
Kristillinen kasvatus sisältää vain varhaiskasvatusikäisen lapsen ymmärrystasolla olevia
asioita. Leikki, toiminnallisuus ja osallistaminen ovat lapsille luontaisia tapoja oppia ja
toimia. Kristillisen kasvatuksen toimintavuosi etenee alla olevan suunnitelman
mukaan ja pitää sisällään erilaisia pienempiä projekteja.
Huoltajat osallistuvat vanhempainillan ja pedagogisen kahvilan kautta. Lapset
osallistuvat suunnitelmiin ja toimintoihin. Pohdimme yhdessä ryhmänä keskustelujen
kautta merkityksiä, tarkoituksia ja oman toiminnan seurauksia.
Kristilliset juhlamme pääsiäisenä ja jouluna suunnitellaan erikseen ja niiden
toimivuutta arvioidaan. Huoltajat ovat mukana juhlissamme. Halloweenia emme
päiväkodissa juhli.

Kristillisestä kasvatuksesta on päiväkodissa erillinen toimintasuunnitelma,
työhansikas henkilökunnalle.

ARVOT
Karitsassa luodaan luottamukselliset suhteet lapsiin ja heidän perheisiinsä, joka tuo
lapsille jatkuvuutta elämään ja turvallisuutta. Sitoudumme kohtaamaan lapsia ja
perheitä lämpimällä vuorovaikutuksella avoimesti, kunnioittavasti, arvostavasti ja tasaarvoisesti.
Karitsassa lapsi nähdään merkittävänä ja arvokkaana, aktiivisena oman arjen
toimijana. Lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta on erityisen tärkeää saada
myönteisiä, merkityksellisiä kokemuksia varhaiskasvatuksesta, joka luo perustan
elinikäiselle oppimiselle.
Tuemme lasta kasvamaan ihmiseksi, joka kehityksessään ja kasvaessaan tavoittelee
totuutta, hyvyyttä, kauneutta, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Lapsi oppii ottamaan
huomioon toiset ja kohtelee muita samalla tavoin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.

SIVU 1

Karitsassa emme hyväksy kiusaamista tai väkivaltaa missään muodossa vaan opetellaan
erilaisuuden hyväksymistä. Karitsa on luonut kiusaamisen ehkäisemisen ja
puuttumisen suunnitelman. Tarjoamme lapselle mahdollisuuden kehittää omia
kaveritaitoja, itsesäätelykeinoja ja tunnetaitoja.
Lasta ohjataan ikätasoisesti ottamaan vastuuta omasta toiminnasta. Häntä autetaan
saamaan onnistumisen kokemuksia ja annetaan pieniä luottamustehtäviä, josta
tiedetään lapsen suoriutuvan hyvin. Lasta kehutaan ja kiitetään niiden hoitamisesta.
Ilmapiiri, jossa me kaikki olemme uuden äärellä oppimassa joka päivä uutta, antaa
tilaa erehdyksille ja virheille. Iloitsemme niin omista kuin toisten onnistumisista ja
osaamisesta.

Toiminnan arvoina korostetaan jokaisen ihmisen arvoa, toisten huomioimista
ja välittämistä, armollisuutta, kunnioitusta, yhteisöllisyyttä, kiitollisuutta ja
luonnosta ja eläimistä huolehtimista.

KARITSAN PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU
JA TOTEUTUS
Vuoden 2021 teemamme on ”monilukutaitoa oppimassa”. Monilukutaito on tulevan
kauden kehittämiskohteemme.
Kristillisen kasvatuksen toimintavuosi etenee osin kirkkovuoden mukaan. Päiväkoti

arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti ja avoimesti keskustellen. Kukin perhe
voi vapaasti arvioida päiväkodin toimintaa ja sen taustalla olevia näkemyksiä
verraten toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman yhdenmukaisuuteen.
Pedagogista dokumentointia toteutetaan päiväkodissa myös kristillisen kasvatuksen
kohdalla. Kaikkia asiakirjoja päivitetään arvioinnin ja tarpeen mukaan.

TOIMINTATAVAT
-ruoka siunataan ja ruokarauhaa kunnioitetaan
-aamupiirissä rukoillaan, lapsi voi halutessaan tuoda/antaa aiheen kiitokseen/huoleen
-lauletaan yhteiskristillisiä hengellisiä lauluja pääosin
-joulua ja pääsiäistä lähestytään ja vietetään kristillisinä juhlina
-kirkkovuotta seuraten opitaan siihen liittyviä erilaisia tapoja
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-Raamatun kertomuksia luetaan lapsille
-käsitteet ovat varhaiskasvatusikäisen ymmärrystasolle sopivia
-Katariinan seurakunnasta käy työntekijä vierailulla Karitsassa esim. joulu- ja
pääsiäishartaudet pitämässä
-seurakunta kutsuu karitsalaisia varhaiskasvatusikäisille järjestettyihin tapahtumiin,
esim. konsertit, pääsiäistapahtuma yms.

-lapselta tai heidän perheiltään ei edellytetä kristillistä maailmankatsomusta
-päiväkotiin ei tietoisesti tuoda mitään sellaista, mikä on ristiriidassa kristillisen
katsomuksen kanssa.
-lapsia rohkaistaan puhumaan myös vaikeista erimielisyyksiä aiheuttavista
kysymyksistä ja olemassaolon pohdinnoista
-lapsia opetetaan suhtautumaan arvostavasti ja kunnioittavasti eri tavoin
ajatteleviin ihmisiin
Kuva 1: Karitsan toiminnan kristillinen vuosikello 2021–2022 Teema:
”Monilukutaitoa oppimassa”.
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