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Laajasalossa
Suomensuontie 8

00870 Helsinki

Itäkeskuksessa
Kauppakartanonkatu 14

00930 Helsinki

Iloinen, lämmin ilmapiiri turvallisten 
aikuisten ohjauksessa kasvattaa 

terveitä punaposkia.

Lähtökohtamme on luonnonmukainen 
lastenhoito ja steiner-pedagogiikka. 

Päiväkodin arkea värittävät mahdollisuudet 
musiikki- ja kuvataideilmaisuun. 

Lapsen onnellisen arjen avaimia ovat rau-
hallinen päivärytmi ja 

pienryhmätoiminta kodikkaissa tiloissa. 
Tarjoamme omassa keittiössä valmistettua 

terveellistä luomuruokaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
www.luomupaivakotikirsikka.net

Kirsi Edelmann puh. 050- 351 0950

Keittiökaverin valmiiksi suunnitellut
ruokakassit helpottavat sinunkin
arkeasi! Suunnittelemme sinulle
kolmen tai viiden päivän ateria-
kokonaisuudet ja toimitamme raaka-
aineet resepteineen kotiovellesi. Me
hoidamme suunnittelun puolestasi –
ja sinä saat nauttia maukkaasta
kotiruoasta perheesi kanssa.

Kokeile Keittiökaveria nyt – huomaat
pian eron arjessasi.

www.keittiokaveri.fi

”Ruokakassimme
avulla syöt hyvin ja
monipuolisesti myös
kiireisen arjen
keskellä.”

SUSANNE LINDROOS,
KEITTIÖKAVERIN

RUOKASUUNNITTELIJA

Lapset ja luomu

Päiväkodinjohtaja Kirsi Edelmann perusti Luomupäi-
väkoti Kirsikan Eeva-Kaisa Vesalaisen kanssa 8 vuotta 
sitten tavoitteena hoitopaikka, jossa lapsi saa varttua 
omaksi itsekseen stressittömässä ja kodinomaisessa 

ympäristössä. Lapsilähtöisyys, lasten luonnonmukainen kasvu, 
aikuisen ja lapsen jokapäiväinen kohtaaminen sekä kiireettö-
myys ovat Kirsikassa perusarvoja. Kun ryhmät ovat pieniä ja 
hoitajat tuttuja, lapsella on sopiva määrä vuorovaikutussuhteita 
ja olo stressittömämpi.

– Lapset tulevat päivittäin kuulluksi ja nähdyksi, steinerpeda-
gogisen koulutuksen saanut Edelmann kertoo.

Luomupäiväkoti Kirsikassa luonnonmukaisuus näkyy muun 
muassa kulutusvalinnoissa: Ruoka valmistetaan alusta asti itse 
omassa keittiössä. Juurekset ja vihannekset tulevat lähialueen 
luomutuottajilta. Luomumaidot sekä päivittäistavara hankitaan 
luontaistuotetukusta ja lähikaupasta, ja marjoja toimittavat tutut 
kerääjät saaristosta. Päiväkodin pesuaineet ja lasten saippuat 
ovat ekologisia. Kierrätys näkyy myös päiväkodin materiaali-
valinnoissa.

– Luonnon monimuotoinen arvostus ja kunnioitus päiväkodin 
arjessa sekä aikuisten tavoissa, toimissa ja ajattelussa välittyy 
lapselle, Kirsikan steinerpedagoginen varhaiskasvattaja Veera 
Reinhard tietää.

Luomupäiväkoti Kirsikalla 
on kaksi toimipistettä.

– Luonto on lähellä kummassakin: Laajasalossa on merta ja met-
sää, Itäkeskuksessa metsää ja puistoalueita, Edelmann kertoo.

Luonnonmukaisuus nivoutuu tiiviisti päiväkotilasten arkeen, ja 
vuodenaikojen vaihtuminen kulkee mukana kaikessa toiminnas-
sa. Monipuolista lähiluontoa hyödynnetään viikoittaisilla metsä-
retkillä, joissa on mahdollista kokea vuodenaikojen muutokset.

Luonnonmukaisuus nivoutuu tiiviisti päiväkotilasten arkeen, ja vuodenaikojen vaihtuminen kulkee mukana kaikessa toiminnassa. 
Kuva: Marianna Schlossberg.

Luomu 
on luonnollinen osa päiväkodin arkea

– Lapsi liittyy kaikella olemisellaan ympäristöönsä. Luomuarvoa 
on sekin että, tarjoamme lapselle kauniin päiväkotiympäristön, 
jossa lelut ovat suurimmaksi osaksi luonnon materiaalia ja sisus-
tus on kaunis ja kodinomainen, Reinhard miettii.

Päiväkodissa maalataan, leivotaan, tehdään kodin- ja kädentöitä 
sekä musisoidaan viikoittain.

– Jokaiselle päivän puuhalle varataan riittävästi aikaa. Hengittävä 
ja säännöllinen päivä- ja viikkorytmi antaa lapselle mahdolli-
suuden levätä itsessään. Sitä kautta syntyy myös tilaa leikille ja 
ohjatulle toiminnalle, Reinhard toteaa.

Helsinkiläisen Paula Tyrväisen 3-vuotias poika aloitti Kirsikassa 
elokuussa.

– Lapsi on ollut infektioherkkä ja allerginen. Hän on ollut 
isommassa päiväkotiryhmässä ja joutunut syömään paljon anti-
bioottikuureja. Meillä ensisijainen syy päiväkodin vaihtamiseen 
oli mahdollisuus pienempään ryhmäkokoon, Tyrväinen kertoo.

Hoitopaikan vaihdolla on ollut positiivinen vaikutus, sillä lapsen 
infektiot ovat vähentyneet.

– Lisäksi hän on uskaltautunut maistamaan paljon erilaisia 
makuja, joita luomupäiväkodissa on tarjolla eri tavalla kuin 
aiemmin.

Tyrväinen on huomannut, että Kirsikassa on äärimmäisen 
rauhallinen tunnelma.

– Lapset ovat levollisen oloisia, ja tuntuu kuin pojan kotiin veisi. 
Vaikka kunnallisella puolella henkilökunnalla on osaamista ja 
samanlaiset tavoitteet ja arvot, ryhmäkoot eivät mahdollista niin 
levollista arkea kuin toivoisi, Tyrväinen miettii.

 Teksti: Sanne- Mari Laaksonen


