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Kestävä kehitys

on päiväkodin yhteinen asia

Kestävän kehityksen eli ”keken” päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja
oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville
sekä turvata ympäristön kantokyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien
kirjon säilyminen.
Päiväkotien tehtävänä on tukea lasten kasvua kestävään elämäntapaan. Kestävän elämäntavan opettelun aloittaminen jo päiväkodissa vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Lapsista kehittyy ympäristöstä ja kanssaihmisistä vastuuta kantavia
kansalaisia, jotka osaavat ottaa kestävän kehityksen huomioon arjen valinnoissaan ja työssään.
Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan
oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi päiväkodin toimintaa ja arkea.
Tässä esitteessä kerrotaan, miten koko päiväkotiyhteisö voi osallistua ohjelman
rakentamiseen.
Päiväkoteja kestävän kehityksen työhön kannustavat varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä monet kansalliset ja
kansainväliset lait ja sopimukset.

”Jokainen lapsi oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisista. Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja
ympäristöihin. Varhaiskasvatus luo omalta osaltaan edellytyksiä hyvän yhteiskunnan ja yhteisen maailman muodostumiselle.”
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003)
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”Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ohjaamalla häntä vastuulliseen
toimintaan ja yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten
ihmisten arvostamiseen.
Lapsi oppii ottamaan omassa toiminnassaan huomioon luonnon monimuotoisuuden, ympäristön viihtyvyyden ja kauneuden sekä toimimaan ympäristöä
säästävällä tavalla ja sitä hoitaen.”
(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000)
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Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan vuositavoitteet kestävän kehityksen
edistämiseksi päiväkodin leikki- ja oppimisympäristössä sekä arjessa. Jotta asiat
tulisivat myös oikeasti tehdyiksi, ohjelmassa sovitaan toimenpiteistä, vastuista,
aikataulusta, resursseista ja seurannasta. Ohjelma päivitetään vuosittain.
Kestävän kehityksen ohjelman yhteyteen tai esimerkiksi osaksi päiväkodin
toiminta-ajatusta tai varhaiskasvatussuunnitelmaa kirjataan myös päiväkodin
kestävän kehityksen periaatteet. Lisäksi kuvataan työn organisointi sekä lasten,
henkilökunnan ja vanhempien osallistumisen tavat.
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s päiväkodin kestävän kehityksen työryhmä
s päiväkodin omat keke-periaatteet, joista keskustellaan yhdessä
s käytäntö vuosittaisen keke-ohjelman laatimista, päivittämistä ja
seurantaa varten
s yhdessä sovitut käytännöt, joilla varmistetaan kaikkien osallistuminen

”5–6-vuotiaat lapset ovat mukana ympäristöryhmässä, nuoremmat lapset tutustuvat aiheeseen päiväkodin arjessa. Ympäristöryhmä suunnittelee päiväkodin ympäristötyötä ja arvioi toiminnan onnistumisen. Lapset odottavat aikaa,
milloin kuuluvat ympäristöryhmään. Se tuntuu olevan jotakin hienoa, mihin
isot kuuluu ja mihin minäkin pääsen kun olen 5-vuotias. Yhteisöllisyyden lisäämisen suhteen on onnistuttu erinomaisesti. Eri ryhmien lapset tuntevat toisensa
aiempaa paremmin.”
(Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä
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Kestävän kehityksen tuominen osaksi päiväkodin toimintaa ei vaadi mullistavia
muutoksia. Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla korostuvat konkreettiset asiat, kuten kavereista huolehtiminen, lähiympäristön tutkiminen, kestävämpien arkikäytäntöjen ja vastuun oppiminen. Päiväkodin arki ja toiminta järjestetään siten, että
ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän ja että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon ja toiminnan toteuttamiseen.
Lapselle ominaisten toimintamuotojen, kuten leikin, liikkumisen, taiteellisuuden ja tutkimisen tukeminen päiväkodin keke-työssä antaa lapselle kokonaisvaltaista ymmärrystä omasta itsestä ja elämästä.
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Kestävän kehityksen työ on laaja-alaista, kokonaisvaltaista ja moniulotteista.
Samoin on lasten toiminta ja tapa hahmottaa maailmaa. Päiväkodissa valittu
vuoden keke-teema rikastaa lasten leikkejä ja tutkimuksia, joiden avulla he oppivat maailmasta.
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”Kestävä kehitys on mielestäni löydettävissä päiväkotimme arjesta päivittäin.
Kyse on tavasta kohdata lapsi ja perhe. Kestävä kehitys haastaa minut kasvattajana pohtimaan aina uudelleen kasvatus- ja oppimisnäkemystäni. Kestävän
kehityksen kasvatukseen kuuluu oppimisympäristöjemme laajentaminen sekä
yhteistoiminnallisuus. Lapsi oppii ja kasvaa yhdessä toisen lapsen kanssa.
Kokemusten ja elämysten kautta lasten oppiminen syvenee. Projektiluonteinen
työskentely ja arjen pienet askareet tai keken teeman käsittely antavat lapselle
mahdollisuuden osallistua. Minä kasvattajana saan uuden ulottuvuuden työhöni havainnoijana ja lapsen kasvun tukijana. Saan ihastua ja ihmetellä!”
(lastentarhanopettaja, Hämeenlinna)
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Suomi toteuttaa kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa. Sen
mukaan kaikilla koulutusorganisaatioilla on kestävän kehityksen toimintaohjelma
vuoteen 2010 mennessä ja 15 %:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on
ulkoinen tunnus kestävän kehityksen työstään vuoteen 2014 mennessä.
Keke-työn tueksi on tarjolla apua ja työkaluja. Vihreä lippu -ohjelma tarjoaa
tukea, verkostoitumista, materiaaleja ja koulutusta. Lisäksi sen kautta voi saada
ulkoisen tunnuksen monipuolisesta keke-toiminnasta. Kestävän kehityksen täydennyskoulutuksia organisoivat myös monet järjestöt, oppilaitokset ja Opetushallitus.
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