
Positiiviset voimavarat

Katse lapseen -hankkeen
tuloksia



”Huomaa hyvä lapsessa”

Halusimme tutkia lapsen persoonaa ja
sen tukemista ryhmässä. Toivoimme
löytävämme keinoja ymmärtää jokaista
lasta omana itsenään. Olisi hienoa oppia
näkemään erilaiset persoonallisuuden
piirteet lapsen vahvuutena. Lapselle
tulisi välittyä tunne siitä, että hänet
hyväksytään ja hän on arvokas juuri
sellaisena kuin hän on.

Kehittämisen tavoitteet
Tavoitteenamme oli lapsen havainnointi ja lapsen persoo-
nallisuuden ymmärtäminen lapsen vahvuutena.
Halusimme kehittää lapsen havainnointia
säännöllisemmäksi ja yhtenäisemmäksi koko yksikössä.
Tavoitteena oli myös löytää jokaiselle lapselle oma
henkilökohtainen tavoite, joka huomioisi lapsen
persoonallisuuden ja vahvistaisi sitä.

Johtopäätökset
• Lapsen persoonallisuuteen kiinnitetään entistä

enemmän positiivista huomiota
• Kaikista lapsista keskustellaan säännöllisesti
• Lapsen kehitys eri osa-alueilla tulee kasvattajalle

selkeämmäksi
• Oppimisympäristö on kehittynyt lasten tarpeista

lähtien kuvitetummaksi
• Lasten havainnointiin kehitettyä

dokumentointilomaketta tullaan käyttämään
jatkossakin

• Kehittämistyö on tuonut lisää hyvää keskustelua
lapsen hyvinvointiin liittyen.

Positiivinen työote
Opimme löytämään entistä paremmin lapsen
positiivisia voimavaroja ja tukemaan niiden avulla
lapsen kehittymistä.
Säännöllinen ja monipuolinen havainnointi antaa
paremmat mahdollisuudet huomioida lapsia
yksilöllisemmin.

Keskeiset tuotokset
Olemme saaneet aikaan hyvin arkea palvelevan
dokumentointitavan.
Olemme	kehittäneet	lomakepohjan	lasten	
havainnointia	varten.	Valmis	dokumentoin-
tipohja helpottaa	kirjaamista		ja	tätä	lomaketta	
on	helppo	muokata	tarpeen	mukaan!

Lisätietoja
Silja	Rahkamo
Päiväkodin	johtaja
Vantaa
0408367790
silja.rahkamo@vantaa.fi

Ruokopillin päivähoitoyksikkö, Vantaa



” Kiva tehdä lapsen kanssa yhdessä”

Esimiehen innostus hanketta kohtaan
toi päiväkotimme mukaan Katse
lapseen –hankkeeseen. Halusimme
kiinnittää huomiota lapsen itsetunnon
kohentamiseen positiivisella ja myön-
teisellä tavalla. Jokaisessa tiimissä
kehittelimme oman konkreettisen
kehittämiskohteemme.

Kuva tai kaavio, leveys max 22,5 cm

Kehittämisen tavoitteet
1. Lapsen itsetunnon	vahvistaminen
2. Huomion	kiinnittäminen	 kannustavaan	

työotteeseen	lasten	kasvatuksessa
3. Lapsen	yksilöllinen	huomioiminen
4. Erilaisten	työmenetelmien	käyttäminen	arjessa
5. Vanhempien	osallisuuden	lisääminen	päiväkodin	

toiminnassa

Johtopäätökset
–Lapsiryhmässä kannustaminen ja
auttaminen lasten välillä lisääntynyt

–Lasta kehutaan useammin ja tietoisemmin
–Työmenetelmät tukeneet arjen sujuvuutta

ja lapsen yksilöllistä kehitystä
–Lapsen yksilöllinen huomioiminen

lisääntynyt
–Päiväkodin ja perheiden välinen yhteistyö

tullut toimivammaksi
–Työhyvinvointi lisääntynyt yksikössämme
–Ilmapiiri myönteisempi ja voimaannutta-
vampi

Keinoja
Ketunpojat-ryhmässä kiinnitettiin huomio kannus-
tavaan arkeen pienten lasten elämässä taputuksia,
pottatauluihin liitettäviä kuvia ja musiikin mahdolli-
suuksia käyttäen.

Nallet-ryhmän peukuttamisella vahvistettiin	
sanallista	kannustamista.	Aikuisten	peukuttamisesta
kehiteltiin	työtapoja	lasten	keskinäiseen,	ryhmän	
yhteiseen	ja	kotona	tapahtuvaan	kannustamiseen.

Ilvekset-ryhmässä lapsen itsetunnon vahvistamista
rakennettiin yhdessä perheiden kanssa perhe-
kollaasien, Tähtilapsipäivän ja Tähtisumu-juhlan
keinoin.

Sulosiilit-ryhmässä haluttiin vahvistaa myönteisen
palautteen näkyvyyttä kannustustaulun ja tsemppi-
merkkien avulla.

Lumikot-ryhmässä tutkittiin leikkitaulun mahdolli-
suutta itsetuntoa vahvistavana, rohkaisevana ja
kaverisuhteita luovana työmenetelmänä.

Kuvateksti: Mauris varius justo eu ante vestibulum elementum.

Kilonpuiston Lastentalo ja päiväkoti Karuselli, Espoo
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