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Toiminnallisen suunnittelun ryhmä 

Aiheena: 

Kestävä kehitys Pikku-Vieterin päiväkodissa 

 

 

Talousnäkökulma 

 

1. Miten näkyy uudessa talossa kierrätys esim. lasten vaatekierrätys  
2. Kestävä kehitys lapsen näkökulmasta, siivous: hiekan 

 kulkeutuminen sisälle, miten vähennetään sekä taloudellisesta tai kestävän kehityksen 
näkökulmasta. Katetut hiekkalaatikot, että sateella ei tartu niin kenkiin ja vaatteisiin ja kulkeudu 
sisään, vaikutus siivouksen tarpeeseen, siivousaineet mahdollisimman luontoystävällisiä  
(siivouspalvelut) 

3. Vaatehuollon suunnittelu; kuravaatehuolto vanhemmille luonnostaan muutenkin kuuluva tehtävä. 
4. ekologiset pesuaineet, pesulapalvelujen valinta ekologisuuden näkökulmasta, päätettäväksi jää 

onko pyyhkeet vai kertakäyttöpyyhkeet, olisiko mahdollista, että kotoa tulisi pyyhe ja talolla 
vaihtopyyhkeitä vai pesulapalveluiden kautta 

5. Ruokahävikin vähentäminen, miten toimitaan tulevaisuudessa 



uuteen päiväkotiin ruoan jäähdytyslaite, jotta ruokahävikin minimointi mahdollistuu siirtämällä 
mahd. ylijäänyt ruoka muualle 
Ruokakasvatusryhmän toiminta tähtää uuden päiväkodin toimintatapaan kestävän kehityksen 
näkökulmasta 

6. huomioidaan uuden talon budjetoinnissa, että korjataan riittävän ajoissa, että mahdollisimman 
pitkä elinkaari, vuosihuolto oikea-aikaisesti, vuosittaiset tarkistukset ns. vuosikatsaus 
huoltovuosikello käyttöön, mitä tehdään vuosittain ja pitkän tähtäimen suunnitelma 
tiloja ei saisi päästää huonoon kuntoon.  
 

7. Matot laadukkaita, kestävää materiaalia. Miten matot hankitaan esim. Lindströmin kautta 
8. lelujen, pelien yms. tavaroiden kierrätys ja vaihto ryhmästä toiseen. Talon sisällä vaihtopiste 

tavaroille 
9. käytetäänkö tarjottimia vai luovutaanko niistä ainakin osittain 
10. Lelujen pesukone uudessa talossa, miten käytetään, kuinka usein pestään, periaatteet pesemiselle 

vain pienimpien ryhmissä ja muilla vain tarvittaessa 
11. otetaanko kampanja; voit lahjoittaa tavaraa uuteen taloon esim. leluja ja tavaraa ainakin 

ulkokäyttöön ja iän mukaisesti soveltuvat, 
askartelumateriaalia otetaan vastaan esim. villalankoja tms. materiaalia 

12. automaattihanat ja valot itsestään sammuvia ja syttyviä 
 
 
 

Ekologinen näkökulma 

 

1. kierrätys, lajittelu myös ryhmiin. Kaikki lajitellaan ja jatkohyödynnetään, toiminnan helppous 
2. luonnonmateriaalien hyödyntäminen 
3.  omavaraisuus ja tuotteiden kasvatus itse 
4. aurinkopaneelien energian hyödyntäminen talon viilentämiseen ja keittiöön liittyen, sähkön   

vähentäminen 
5. vessanpöntön säätö, iso ja pieni huuhtelu 
6. lämpötilan tulisi olla tasainen talossa, ei suuria lämpötilan vaihteluja 
7. ulkohuussi myös uudessa talossa metsäalueella tai polkujen yhteydessä, säästetään vettä 
8. käytetään kyytejä, mutta hyödynnetään mahd. paljon lähipalveluja 

 

 

Sosiaalinen näkökulma 

 

1. pihakirppis syksyisin tai vaatteiden vaihtotori 
2.  vanhempain yhdistys pyörittämään em. toimintaa 
3. vanhusten, järjestöjen vierailut talossa, yhteinen tekeminen esim. leipominen yhdessä 
4. jatketaan mummo-pappa toimintaa 
5. vierailut puolin ja toisin yksiköissä hyödyntäen tarvittaessa kuljetusta 
6. tiettyjen taitojen ja tapojen siirtyminen sukupolvelta toiselle 

            - esim. ehtookotia voisi pyytää tekemään nukenvaatteita tai torkkupeittoja 

 



Kulttuurinen näkökulma 

 

1. yhdessä tekeminen, luontokasvatus  
2. Metsämörri –toiminta mahdollisesti jollekin tietylle ikäluokalle. Metsämörri tarvitsee huussin. 
3. saduissa ja tarinoissa kestävän kehityksen näkökulma ja muussakin toiminnassa 
4. luonnonkiertokulku, haravointijätteen kompostointi, luonnon kierokulku, tutki, havainnoi, opi 
5. yhdessä tekemistä paikkojen siivoamisen hengessä 
6. yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, pihan siivoustalkoot 
7. paikallinen kulttuuri, Iitin nähtävyydet,   
8. ryhmien nimet teemoittain paikallisesti esim. neuvottelutila: Hiidenvuori 
9. Tapola, Hiisiö, Mankala; kulttuuriperinnön säilyttäminen ja siirtäminen, tilojen nimeämisen ja 

toiminnan kautta 
10. miten toiset talot mm, Nuppula, Kanttarelli tai Peltohiiri huomioivat luonto, liikunta, kestävä 

kehitys-  teemat toiminnassa  
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