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Mikä	  keke?

”Lai%aa	  haarniskan	  päälle.	  Syö	  hyvin,	  e%ä	  luut	  vahvistuu.”
Osma	  10	  v.,	  koululainen

”Pyritään	  vähentämään	  ihmisten	  vaikutusta	  ympäristöön	  niin,
e%ä	  kehitys	  jatkuisi	  tulevaisuudessakin	  ilman	  pahempia
takaiskuja.”
Kuu?	  15	  v.,	  koululainen

”Ympäristö-‐	  ja	  luontoarvot	  otetaan
huomioon	  jo	  suunniteltaessa
hankintoja	  tai	  toimintoja
koulumaailmassa.	  ”
Johanna,	  alakoulun	  opeBaja



KäsiBeitä	  ja	  määritelmiä
Kestävä	  kehitys	  on	  tavoi%eellista	  yksilöiden	  ja

yhteisöjen	  toiminnan	  muu%amista	  ja	  sovi%amista

luonnon	  reunaehtoihin.	  Tavoi%eena	  on	  taata

terveelliset,	  turvalliset	  ja	  oikeudenmukaiset	  elämisen

mahdollisuudet	  nykyisille	  ja	  tuleville	  sukupolville

sekä	  turvata	  ympäristön

kantokyvyn	  ja	  luonnon

monimuotoisuuden	  sekä

kul%uurien	  kirjon	  säilyminen.



KäsiBeitä	  ja	  määritelmiä

Kestävän	  kehityksen	  kasvatus	  /	  ympäristökasvatus

on	  kasvatuksellista	  toimintaa,	  joka	  tukee	  elinikäistä

oppimisprosessia	  siten,	  e%ä	  yksilöiden	  tai	  yhteisöjen

arvot,	  @edot,	  taidot	  ja	  toimintatavat	  muu%uvat	  kestävän

kehityksen	  mukaisiksi.



KäsiBeitä	  ja	  määritelmiä

Osallisuus	  on	  yksilön	  kokemus	  omien	  kykyjen

rii%ävyydestä,	  oman	  roolin	  merkityksellisyydestä

ja	  vastuun	  saamisesta	  omassa	  yhteisössä.

Osallisuuden	  kokeminen	  edelly%ää	  sitoutumista

	  toimintaan	  yhteisten	  asioiden

parantamiseksi.



Miten	  maailma	  toimii?







Miksi	  keke?

• PäiväkoEen	  keke-‐työllä	  on	  merkiBävä	  rooli	  vastuullisten
ympäristökansalaisten	  kasvamisessa

• Keke-‐työllä	  voidaan	  parantaa	  päiväkoEyhteisön
hyvinvoinEa,	  yhteisöllisyyBä,	  viihtyisyyBä	  ja	  turvallisuuBa

• Keke-‐työn	  avulla	  säästetään	  veBä,	  energiaa	  ja
luonnonvaroja	  nyt	  ja	  tulevaisuudessa

• Usein	  säästyy	  myös	  rahaa



Keke	  kuuluu	  kaikille!

• PäiväkoE	  on	  kuin	  pieni	  yhteiskunta
– päätöksenteko	  ja	  vaikuBaminen

– kokonaisvaltainen	  lähestyminen	  leikki-‐	  ja
oppimisympäristössä	  sekä	  arjessa

• Yhteisöllinen	  ja	  osallistuva

toimintakulBuuri
– koko	  päiväkoEyhteisö

– sidosryhmät



Keke-‐työn	  käynnistäminen

• Kaikkea	  ei	  voi	  tehdä	  kerralla
→	  keskiByminen	  yhteen	  teemaan

• Yhteinen	  päätös	  ja	  tutustuminen	  aiheeseen

• Työnjako

• Resurssit

• Kestävän	  kehityksen	  ohjelma

auBaa	  työn	  suunniBelussa

ja	  toteuBamisessa!



Ohjelmaan kirjataan päiväkodin tavoitteet kestävän kehityksen
edistämiseksi leikki- ja oppimisympäristössä, kasvatuksessa
ja arjessa.

Jotta asiat tulisivat myös oikeasti tehdyksi, ohjelmassa sovitaan
toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista ja
seurannasta.

Ohjelmaa päivitetään itsearvioinnin
perusteella vuosittain.

Kestävän kehityksen ohjelma
Työväline kestävän elämäntavan oppimiseen



Kestävän kehityksen ohjelman yhteyteen tai esimerkiksi osaksi
päiväkodin toiminta-ajatusta kirjataan myös kestävän
kehityksen arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisäksi kuvataan työn organisointi sekä lasten ja
henkilökunnan osallistumisen tavat.

Periaatteita tarkastellaan kriittisesti
muutaman vuoden välein.

Kestävän kehityksen periaatteet



Näin keke kulkee

1.	  Päiväkodin	  keke-‐työryhmä

Aluksi	  perustetaan	  keke-‐työryhmä,	  jossa	  on	  jäseninä
kasvaBajien,	  johdon	  ja	  muun	  henkilökunnan	  edustajia
sekä	  mahdollisuuksien	  mukaan	  myös	  lapsia.	  Lapset
voivat	  osallistua	  myös	  oman	  keke-‐ryhmän	  kauBa.

Valitaan	  yhdessä	  vuoden	  keke-‐teema.



Esimerkkejä
keke-‐
teemoista

Kestävä
kulutus	  ja
hankinnat

VaikuBaminen

Energian
säästäminen

Turvallisuus

KulBuuriperintö	  ja
monikulBuurisuus

Lähiympäristö
Kestävät
ruokavalinnat

Yhteisöllisyys

JäBeen	  
synnyn
ehkäisy	  ja
kierrätys

Luontosuhde
ja	  luonnossa
oppiminen

Veden
säästäminen



Näin keke kulkee

2.	  Lähtö:lanteen	  kartoitus

Vuoden	  keke-‐työ	  käynnistyy	  lähtö:lanteen
kartoituksella,	  johon	  lapset	  osallistuvat.

Kartoitus	  voi	  käsitellä	  esimerkiksi	  vuoden	  teeman
toteutumista	  arjessa	  tai	  lasten	  sekä	  henkilökunnan	  Eetoja
ja	  toimintaa	  vuoden	  teemaan	  liiByen.



Näin keke kulkee

3.	  Keke-‐ohjelman	  suunni?elu

Kartoituksen	  tulosten	  perusteella	  suunnitellaan	  keke-‐
ohjelman	  tavoi?eet	  ja	  toimenpiteet.

Henkilökunta	  ja	  lapset	  osallistuvat	  ohjelman	  suunniBeluun.
KasvaBajat	  ideoivat	  yhdessä,	  miten	  teema	  tuodaan	  leikki-‐
ja	  oppimisympäristöön	  .



Näin keke kulkee

4.	  Teeman	  toteutus

Toteutuksessa	  varmistetaan	  toiminnallisuus,	  teeman
näkyminen	  arjessa,	  lasten	  osallistuminen	  sekä	  yhteistyö
päiväkodin	  ulkopuolisten	  tahojen	  kanssa.

Keke-‐työtä	  tehdään	  koko	  vuoden	  ajan.



Näin keke kulkee

5.	  Loppukartoitus

Vuoden	  aluksi	  tehty	  kartoitus	  toistetaan	  vuoden	  pääBeeksi,
joBa	  voidaan	  arvioida	  tavoiBeiden	  toteutumista.

Sen	  jälkeen	  valitaan	  uusi	  teema	  seuraavalle	  vuodelle.



Keskeistä	  keke-‐työssä
• PäiväkoEyhteisön	  sitoutuminen	  ja	  moEvaaEo

• Lasten	  osallistuminen	  keke-‐työn	  suunniBeluun,
toteuBamiseen	  ja	  kehiBämiseen

• Keken	  näkyminen	  arjessa	  ja	  leikki-‐	  ja
oppimisympäristössä

• Yhteistyö	  ryhmien	  välillä	  ja

alueen	  toimijoiden	  kanssa

• ViesEntä,	  jolla	  tuetaan	  yhteisiin

tavoiBeisiin	  sitoutumista

• Jatkuvan	  parantamisen	  periaate



Keke	  vasussa	  ja	  esiopsissa
• Kestävän	  kehityksen	  teemoista

monipuolisesE	  aineksia
varhaiskasvatukseen	  ja
esiopetukseen
– Vasun	  sisällölliset	  orientaaEot

– Esiopsin	  sisältöalueet

• PäiviBäiset	  askareet	  ja
lähiympäristöön	  tutustuminen
tuovat	  keken	  lasten	  arkeen

”Esiopetuksen	  tehtävänä
on	  edistää	  lapsen	  kasvua
ihmisyyteen	  ja	  eeCses@
vastuukykyiseen
kansalaisuuteen”
Esiopetuksen	  opetussuunnitelman
perusteet	  2000



Monipuoliset	  kokonaisuudet

• AjaBelun	  taidot	  ja	  kokonaisuuksien	  ymmärtäminen

• Toiminnallisuus,	  kokemuksellisuus	  ja	  elämyksellisyys
erilaisissa	  oppimisympäristöissä

• Ympäristöherkkyys	  ja	  -‐Eetoisuus

• Omilla	  valinnoilla	  vaikuBaminen

ja	  vastuun	  kantaminen



Kestävää kehitystä esiopsissa ja arjessa
Esimerkkinä Päiväkoti Sarvasto

• Toimintavuoden	  teemana	  Minä	  ja	  ympäristöni

• Ryhmän	  lasten	  kodit	  merki?in	  karBaan,	  jonka	  avulla
tutustu?in	  kaikkien	  koEmatkoihin

• Vuoden	  miBaan	  tutustu?in	  kävellen	  kaikkien	  lasten
päiväkoEreiBeihin	  ja	  koEpihoihin

• Teemaan	  liiByen	  myös	  taiteilEin
ja	  kerro?in	  tarinoita



Päiväkoti Sarvaston Minä ja ympäristöni -teema
Esimerkkejä esiopsin sisältöalueiden toteuttamisesta

• Kieli	  ja	  vuorovaikutus:	  oman	  kodin	  ja	  pihan	  esiBely	  muulle	  ryhmälle

• EEikka	  ja	  katsomus:	  retken	  johtajana	  lapsi,	  jonka	  piha	  vierailukohteena;
keskustelu	  ja	  toisten	  pihojen	  ihastelu

• Ympäristö-‐	  ja	  luonnonEeto:	  maiseman	  vaihtuminen	  vuodenaikojen	  mukana,
kantavina	  teemoina	  luonnon	  kunnioiBaminen	  ja	  pihojen	  säännöt

• Terveys:	  jonossa	  kulkeminen	  ja	  liikennekasvatus

• Fyysinen	  ja	  motorinen	  kehitys:	  kävelyretket

• Taide	  ja	  kulBuuri:	  omakuvat	  kierrätys-‐
materiaaleista,	  tarina	  ja	  hiilipiirustus	  omasta
kodista,	  valokuva	  oman	  kodin	  edustalla



Keke	  palkitsee

• MoEvoinE,	  kiiBäminen	  ja	  kehuminen	  keke-‐työn	  kaikissa
vaiheissa

• Keke-‐työ	  on	  myös	  hauskanpitoa

• Uudet	  oppimisympäristöt	  ja	  menetelmät	  innostavat

• Hyvin	  tehdylle	  työlle	  voi	  hankkia	  ulkoisen	  tunnuksen

– Vihreä	  lippu



Keke	  palkitsee

• Osallistuminen	  oman	  arjen	  asioihin	  tuoBaa	  parempia
palveluita	  ja	  ympäristöä

• Keke-‐työ	  on	  parhaimmillaan	  kokonaisvaltainen
oppimisprosessi
– mahdollistaa	  osallisuuden	  kokemukset

– mahdollistaa	  monipuolisten	  Eetojen

ja	  taitojen	  oppimisen



• Lue	  lisää	  päiväkoEen	  kestävän
kehityksen	  työstä	  Keke
päiväkodissa
-‐	  kestävän	  kehityksen	  oppaasta

• Kalvosarja	  on	  tehty	  osana
Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus	  Oy:n	  4V-‐hankeBa

www.4v.fi/kekepaivakodissa
• Materiaalia	  saa	  vapaasE	  käyBää

kokonaan	  tai	  osin,	  muBa	  kuvia	  ei

ole	  lupa	  siirtää	  toisiin	  yhteyksiin

• Kuvitus:	  Seppo	  Leinonen


