
 

 

 

 

Knuutinpuhdon päiväkoti 
 

 

Pappilantie 4 
85500 NIVALA 
P. 040 344 7352 Muurahaiset 
P. 040 344 7353 Eskarit 
 
 

Knuutinpuhdon päiväkoti on 38 lapsen sisaruspäiväkoti, 
 jossa on 14 lapsen esiopetusryhmä ja 24 lapsen ryhmä 3-5-vuotiaille.   Henkilökuntaan kuuluu 
Päivi Vähäkangas, päiväkodinjohtaja 040 344 7462   paivi.vahakangas@nivala.fi 
 

esiopetusryhmässä: 
varhaiskasvatuksen opettaja 
lastenhoitaja 
ryhmän erityisavustaja 
 

 

3-5-vuotiaiden ryhmässä: 
varhaiskasvatuksen opettaja 
varhaiskasvatuksen opettaja 
 lastenhoitaja 
 ryhmän erityisavustaja 
 

Keittäjä p. 040-3447 452 
 
 

 

 

 

 

Päiväkoti sijaitsee Pappilantiellä terveyskeskuksen vieressä.  

Alun perin paritalosta päiväkodiksi saneeratussa talossa on toiminut päiväkoti vuodesta 1983. Kesällä 

2003 talossa tehdyssä peruskorjauksessa tilat muutettiin sopiviksi päiväkotikäyttöön. 

Päiväkoti on lapselle paikka, missä hän viettää suuren osan päivästään. Tehtävämme on luoda lapsen 

päivälle turvalliset puitteet. Päiväkodissa ei saa olla vaaranpaikkoja ja valvonnan on ulotuttava kaikkiin 

tilanteisiin ja paikkoihin. Tavoitteena on lapsen tasapainoinen ja rauhallinen päivä, jolloin lapsi saa 

yksilöllistä huomiota ja rakkautta osakseen.  Päiväkotipäivään kuuluu paljon iloa ystävistä, omasta 

osaamisesta ja onnistumisesta. Aikuisen tehtävänä on tarjota innostava oppimisympäristö ja           

välineistö sekä yllätyksiä ja kohokohtia arkea piristämään. Yksi toimintamme lähtökohdista on 

perheiden kuunteleminen ja kunnioittaminen lasta koskevissa asioissa. 

 

 

Päiväkotimme perustehtävä on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen päivä vanhempien ollessa 
työssä.  Päivään kuuluu sopivasti toimintaa, lepoa ja ulkoilua. Yksi perusajatuksemme on, että lapset 

toimivat pienissä ryhmissä valiten itselleen mieluista tekemistä. Aikuisen rooli on ohjata ja opastaa 

lapsi leikkiin ja toimintaan. 
Aikuisen tehtävänä on olla tuttu, turvallinen ja läsnä oleva aikuinen. Hän toimii ohjaajana ja lapsen 

tukena sekä innostaa lasta toimimaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Päiväkodissamme on käytössä 

pienryhmätoiminta. Pienryhmän lapset ja aikuinen mm. ruokailevat aina yhdessä.  
 

Yksi toimintamme lähtökohdista on perheiden kuunteleminen ja kunnioittaminen lasta koskevissa 

asioissa. Haluamme erityisesti panostaa aamuvastaanottoon ja kuulumisten vaihtamiseen vanhempien 
noutaessa lasta iltapäivällä.  
 
 

 

Päiväkotimme tilat ovat rajalliset, mutta olemme kiinnittäneet erityistä huomiota viihtyisyyteen ja 
kodikkuuteen.  Leikin ja oppimisen ympäristön tulee olla toimintaan innostava. Tilojen tulee tarjota 

myös mahdollisuus rauhalliseen toimintaan.  Koska tilamme ovat pienet, rajoitamme juoksemista ja 

metelin syntymistä sisällä. Kummallakin lapsiryhmällä on omat tilansa. Iso olohuone on lasten 
yhteinen toimintatila. 



 
 

 

Päiväkotimme toimintavälineistö on valittu lasten ikätaso huomioiden. Välineistö on lasten 
ulottuvilla ja esteettisesti esille laitettu.  Panostamme siihen, että leikkiin ja lasten omaehtoiseen 

toimintaan on aikaa ja rauhallinen tila. Eri leikeille on rajattu oma tilansa ja mm. kotileikkitilat on 

kalustettu leikkiin innostavasti. Päiväkodissamme on jakotiloja rauhallisiin leikkeihin. 
Roolileikkivälineistö on lasten ulottuvilla ja rakenteluleikeille on tilaa. Leikeissä tärkeää on ilo, 

elämykset, ystävät ja se että mielikuvitukselle on tilaa! Leikki tarvitsee mausteita myös oikeasta 

elämästä ja silloin aikuinen on apuna. Retkistä, tapahtumista, saduista ja seikkailuista syntyy monta 
leikki-ideaa. Myös oppimisessa leikki on tärkeässä asemassa. Leikissä kehittyvät sosiaaliset taidot, 

tunteiden ilmaisu ja luovuus. Liikunnallisissa leikeissä kehittyvät oman kehon hallinta sekä motoriikka.                                           
Vanhemmat pitivät päiväkotikasvatuksen tärkeimpänä arvona leikkiä. Sitten tulivat turvallisuus, 

välittäminen, rakkaus ja kiireettömyys. 
 
 

 
 

 

 

Ympäristökasvatuksessa tavoitteenamme on 
omaan lähiympäristöön tutustuminen. Lähialueen 

luonto eri vuodenaikoina, metsät ja pellot, 

maatilat ja niiden eläimet. Lapsen turvallinen 
maailmankuva muodostuu tutun ympäristön 

hahmottamisen kautta. Luonto tarjoaa elämyksiä 

kaikkina vuodenaikoina. 
 

Lapsia ohjataan toimimaan toiset huomioon 

ottaen, ystävyyttä vaalien ja erilaisuus hyväksyen. Eettisessä kasvatuksessa tuetaan lapsen itsetunnon 
kehitystä ja sosiaalisia suhteita. Opitaan ymmärtämään oikean ja väärän ero sekä kunnioittamaan toisia 

ihmisiä sekä heidän vakaumustaan. Katsomuskasvatus toteutuu päiväkodissamme kirkollisten 

juhlapyhien sekä pyhäkoulujen myötä. Päivittäiseen toimintaamme kuuluvat lasten virret ja hengelliset 
laulut sekä ruokarukous.  
 

Musiikki kuuluu päiväkotimme päivittäiseen toimintaan. Aamu alkaa aamukokoontumisella, jolloin 

lauletaan, soitetaan ja lorutellaan. Päiväkodissa musiikkikasvatus on elämyksellistä. Tärkeintä on 
myönteinen ja iloinen tunnelma ja jokaisen osallistuminen ja laulamisen ilo! 
 

 
 

Lasten omaehtoisen, päivittäisen liikkumisen lisäksi päiväkodissamme on joka viikko ohjattua 
liikuntaa. Liikunta tarjoaa lapsille onnistumisen kokemuksia, mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuuden 

tavoitella omia rajojaan.  Sisäliikunnan lisäksi luistelemme jäähallilla 3-6 kertaa vuodessa sekä 

hiihdämme talvella viereisellä pellolla aina kun sää sallii. Liikunta mahdollistaa monien muiden 
sisältöalueiden tavoitteiden toteutumisen. 

 
 

Kieli on lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen perusta. Lapsen kielellinen tietoisuus kehittyy leikeissä, 

loruillessa, riimitellessä ja laulettaessa. Sadut ja seikkailut kuuluvat päivittäiseen ohjelmaamme. 

Aikuisten esityksiä on säännöllisesti ja lapsia innostetaan keksimään omia esityksiään ja tarinoitaan. 
Esiopetuksessa tutustumme myös kirjoitettuun kieleen – kirjaimiin ja sanojen rytmiin. 
 

 
Kädentaitojaan lapsi harjaannuttaa mm. piirtämällä ja maalaamalla, muovailemalla, askartelemalla ja 

ompelemalla. Lapsen oman luovuuden ja innostuksen tukeminen on tärkeää. Lapsi kokee iloa työn 

tekemisestä ja osaa arvostaa kaunista lopputulosta. Tutustumme eri materiaaleihin ja tekniikoihin 
kokeilemalla. Lapsille on tarjolla päivittäin mahdollisuus tehdä taidetta joko aikuisen ohjaamana tai 

omaehtoisesti.  
  



Päväkotimme tärkein voimavara on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Teemme työtä 

työryhmänä, jossa jokaisen ammattiryhmän ja yksittäisen työntekijän panos on tärkeä. Olemme 
sopineet jokaiselle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. Avoin ja toisen työtä arvostava ilmapiiri ovat 

luoneet päiväkotiimme hyvän yhteishengen. Haluamme panostaa asiakaspalveluun ottamalla 

vanhempien toiveet huomioon. Tiedotamme vanhemmille päiväkodin toiminnasta mm. 
kuukausikirjeissä sekä päivittäisissä keskusteluissa. Vanhemmat käyvät myös henkilökohtaisissa 

keskusteluissa toimintakauden alussa ja esikoululaisten vanhemmat myös keväällä. Keskusteluja 

voidaan tarvittaessa käydä useamminkin. Ennen keskustelua vanhemmat täyttävät kotona kaavakkeen 
keskustelun pohjaksi. Keskustelussa saadaan lapsesta tietoa puolin ja toisin sekä sovitaan yhteisistä 

tavoitteista ja käytännöistä.   
 

 

Knuutinpuhdon päiväkodin esiopetus toteutetaan omassa ryhmässään. Päävastuu esiopetuksesta on 

lastentarhanopettajalla. Esiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana ryhmän koko 
henkilöstö. Esiopetuksessa leikki ja oppiminen nivoutuvat toisiinsa ja oppiminen on kokonaisvaltaista. 

Oppiminen perustuu lapsen omaan haluun tutustua uuteen. Tärkeimpinä tavoitteina esiopetuksessa on 

lapsen tiedon halun ja uteliaisuuden herättäminen oppimista kohtaan sekä käytännön taitojen ja 
sosiaalisten taitojen karttuminen.  Lapsen tulee saada joka päivä onnistumisen kokemuksia ja siksi 

jokaisella lapsella on henkilökohtaiset, yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet. 
 
 

Päiväkodin vuositason toimintasuunnitelmassa sovitaan toiminnan periaatteet ja huomioidaan mm. 

juhlapäivät. Toimintaa tarkennetaan ja suunnitellaan työtiimeissä kuukausittain ja viikoittain. Tällöin 

sovitaan, juhlat, tapahtumat, vanhempainillat, retket jne. Esiopetuksen toimintaa ohjaa 

esiopetussuunnitelma.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Päiväkodin päiväjärjestys: 
 

6.30    päiväkoti aukeaa 
 

           vapaata toimintaa, leikkejä, pelejä, satujen lukemista... 
 

8.00     aamupala 
 

            aamukokoontuminen, lauluhetki 
 

9.15     ohjatun toiminnan aika pienryhmittäin 
 

10.00    ulkoilu 
 

11.15     lounas 
 

12.15    3-5-vuotiaiden päiväuniaika klo 13.45 saakka 
             eskareiden lepohetki (luetaan satuja ja seikkailuja) klo 12.15–13 
             jonka jälkeen kädentöitä, pelejä, askartelua, leikkejä… 
 

14.00    välipala 
 

             vapaata toimintaa 
 

15.00    ulkoilu 
 

17.00    päiväkoti suljetaan 
 

 

               
 

 


