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Pyhännän esikoulu-päiväkotirakennuksen kalustaminen    

Tilat ja toiminnot     Liite 1 

KALUSTEIDEN YLEISESTI TOIVOTAAN OLEVAN: 

• liikuteltavia, muunneltavia ja monikäyttöisiä 
• mahdollistavat monipuolisen toiminnan 
• innostavat leikkiin ja ”ruokkivat ”mielikuvitusta 
• luovat kodikkuutta ja lämminhenkistä tunnelmaa 
• mahdollistavat säilytyksen, koska kaappi- ja varastotilaa on vähän 
• akustisia pinnoiltaan (ääntä paljon isoissa ryhmissä muutenkin) 
• mahdollistavat pienryhmätoiminnan, voidaan esim. jakaa leikki- tai toiminta-alueita 

matoilla 
• mahdollistavat lapsen luovuuden ja tutkimisen 
• pöytätyöskentelypaikat erityyppisiä, erikorkeudella olevia (henkilökunnan ergonomia) 
• Aikuisten käyttöön liikuteltavia työpisteitä/laatikostoja, joissa voi kätevästi kuljettaa 

mukana päivän tavarat 
• Kukkalaudat tms. kasvatusalustat ja ilmoitustaulut. 
• Kalusteissa huomioon otettava aikuisten ergonomia. Huoneissa 5 ja 17 kalusteet voi 

mitoittaa lasten koon mukaan. 
 

RYHMÄTILAT/KOTIALUEET  1 JA 2 (3-6 vuotiaat): 

Eteistilat (huoneet 3,4) 

• pienimuotoista leikkiä kuten rakentamista 
• lelujen säilyttämismahdollisuus 
• lasten pukeutuminen  
• aikuisen toiminta lasten pukeutumistilanteessa (pukemispenkki tms.) 
• eteistilassa myös aikuisten ulkovaatteiden säilytys 
• lasten varavaatteiden säilytys 

Ryhmähuoneet (huoneet 2, 7) 

• ruokailu 
• pöytätason tehtävät yksin tai yhdessä; askarteleminen, muovailu, värittäminen, pelaaminen  
• pöytäratkaisut sellaisia, että jää tilaa (esim. seinälle nostettava pöytä) 
• Kotialueet mitoitettu 24 lapselle. Ei välttämättä yhtäaikaista pöytätilaa kaikille. (huom. ruokailu) 
• aikuisen työpiste 
• liikuteltavaa säilytystilaa, joka voi toimia tilanjakajana (esim. pelit)  

Lepo-ja leikkihuoneet (huoneet 1, 6) 

• sadun lukeminen tai muu yhteinen rauhallinen paikka  
• leikki / rakentelu, autoleikki, majaleikki, pienimuotoinen liikkuminen 
• lasten lepoaika  
• lasten tuokiopaikka 
• huoneissa voi olla eri teemat 
• aikuinen valvoo lasten lepoaikaa (nojatuoli) 
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Pienryhmätila (huone 5) 

• leikin mahdollistuminen pienemmissä ryhmissä kotileikissä ja muussa roolileikissä 
• lapsi voi ” peilata ” (näkee oman kuvansa) 
• Erityyppisten roolileikkien toteutuminen tärkeää 

 

RYHMÄTILA /KOTIALUE 4 (0-3 vuotiaat): 

Eteistila (huone 16) 

• pienimuotoista leikkiä  
• lelujen säilytysmahdollisuus 
• lasten pukeutuminen  
• aikuisen toiminta lasten pukeutumistilanteessa (ergonomia) 
• Kotialue mitoitettu 12 lapselle 
• eteistilassa myös aikuisten ulkovaatteiden säilytys, säilytystila lasten varavaatteille. 

Ryhmähuone (huone 19) 

• lasten ruokailu ja siinä aikuisen apu mahdollistuu 
• pöytätason hommat yhdessä ja eri kokoisissa ryhmissä 
• aikuisen työpiste 
• säilytystilaa (esim pelit) 

Lepo- ja leikkihuone (huone 18) 

• tuokiopaikka (yhteinen kokoontumispaikka. Tänne esim. tyynyjä) 
• leikkipaikka; rakentelu, autoleikki, liikkuminen 
• aistikokemukset 
• lepo ja satuhetki mahdollista 
• aikuinen valvoo lasten lepoaikaa 

Pienryhmätila (huone 17) 

• pienten kotileikki tai muu roolileikki 
• lapsi voi ” peilata ” (näkee oman kuvansa) 
• Erityyppisten roolileikkien toteutuminen tärkeää 

 

Toimisto (huone 8) 

• toimisto- ja hallintotyö 
• pienimuotoiset kokoukset 
• asiakastyö (perhepäivähoitajat, huoltajat, lapset, yht. työkumppanit) 
• arkistointi 

Terapia/pienryhmätila (huone 9) 

• fysioterapia 
• toimintaterapia 
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• puheterapia 
• pienryhmätoiminta  
• 4-5 hlön pöytä aikuisten korkeudella 
• yksi aikuisen tuoli, neljä korkeaa lasten tuolia, joissa ainakin yhdessä käsinojat ja jalkatuki 
• aikuisten työpiste (1-2 aikuista) 
• varhaiskasvatuksen ammattikirjallisuuden säilytys  
• varhaiskasvatuksen opetusmateriaalin säilytys  
• varhaiskasvatuksen erityisopetuksen oppimateriaalin säilytys 

Taukotila (huone 10) 

• aikuisten tauko- ja työskentelytila 
• yhden hengen pieni työpiste 
• sohva, sohvapöytä 
• pienimuotoisia tiimikokouksia 
• pienryhmätoiminta  

Huone 11 Käytävä 

• Mahdollisuus käyttää käytävää leikkitilana ja pienimuotoisena aisti/liikuntatilana. 
• Esim. seinärata, kuularata, kiipeilyseinä, käytävän katosta esille laskettavat renkaat, keinu tms. 
• Aisti/leikkitaulut 

Huone 12 Pienryhmätila 

 Tutkimushuone: 

• Valo – tai tutkimuspöytä 
• Säilytystilaa (esim. laatikosto, jolla voi jakaa tilaa) 
• 6 kpl suunnikaspöytiä erilaisten pöytäryhmien tekemiseen + tuolit 6kpl. 
• Erilaista tutkimus – ja digivälineistöä. 

Huone 13 Ryhmähuone 3 

• Huone, missä työskennellään pöytien ääressä (eskaritehtävät, askartelut, maalaus jne.) 
• Erilaisia, erikorkuisia ja säädettäviä pöytiä ja tuoleja. Esimerkiksi seisomapöytä, säädettäviä 

tuoleja/jakkaroita, osa voisi olla perustuoleja (paikkoja yht. 12-14) 
• Pöytien olisi hyvä olla muunneltavia, jotta voisimme muodostaa erityyppisiä ja erilaisia 

pöytätyöskentelypaikkoja 
• jonkinlainen lokerikko, missä jokaiselle eskarilaiselle oma laatikko 
• säilytyshyllystöjä  kaarevan mallisia), jos mahtuu 

Huone 14 Leikki/Yhteinen kokoontumistila 

• kokolattiamatto/ pehmeitä pyöreitä mattoja lattialla 
• istutaan tyynyjen ja pehmoistuinten päällä (yht. 26 paikkaa) 
• osa istuimista istuintyynyjä (vaunussa), vähän korkeampia istuinpehmokulmapaloja tai istuinpalleja 
• säilytyshyllystöjä (kaarevan mallisia), joilla voi jakaa tilaa 
• kirjoille säilytystilaa 
• materiaaliaskarteluvaunu pyörillä 
• kuivaustelinevaunu 
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Huone 15 Eteinen 

• penkki tyynyillä, jonka alla laatikoita leikkivälineille 

 


