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Tiesitkö, että Suomessa on viisi Setlementti-
päiväkotia neljällä paikkakunnalla? 

Ahjolan Setlementin Harjulan päiväkoti toimii Tam-
pereella.

Auralan Setlementin päiväkoti on Turussa.

Linnalan Setlementillä on englantipainotteinen 
Leikkikoulu Savonlinnassa.

Harjulan Setlementillä on Lahdessa kaksi päiväko-
tia, Lounaan ja Niemen yksiköt. 

Osa järjestää myös esiopetusta, iltapäivätoimintaa 
tai koululaisten kesäkerhotoimintaa.
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Suomen Setlementtiliitto on poliittisesti ja uskonnol-
lisesti sitoutumaton sivistys- ja sosiaalisen työn moni- 
alatoimija. setlementti.fi

Setlementtityön juuret ovat 1880-luvun Lontoossa. 
Siellä joukko yliopistojen opiskelijoita ja opettajia 
käynnisti sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen 
tähtääviä työmuotoja.

Setlementtitoiminta on historiansa varrella kasvanut 
kansainväliseksi ja laajentunut elämän eri alueille: Tänä 
päivänä työmuotoja Suomessa ovat lapsi- ja nuoriso-
työ, kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö, opinto- ja 
kulttuuritoiminta, monikulttuurinen työ sekä asumisen 
palvelut.

Toimintaa on noin 50 paikkakunnalla. Setlementtien 
palveluksessa työskentelee n. 5.000 ammattilaista 
sekä suuri joukko vapaaehtoisia eri-ikäisiä ja eri taus-
toista tulevia ihmisiä. 

Paikallissetlementtejä on 43. Neljällä setlementillä on 
päiväkotitoimintaa.



Harjulan päiväkodit ovat mukana Lahden kaupungin 
varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmässä. Myös 
Auralasta Turussa ja Linnalan leikkikoulusta Savonlin-
nassa päivähoitopaikkaa voi hakea palvelusetelillä. 
Harjula toimii Tampereen kaupungin ostopalvelupäi-
väkotina.

Päivähoitopaikkoja setlementtipäiväkodeilla (v. 2020) 
n. 200 ja henkilöstöä päiväkodinjohtajat mukaan lu-
kien 33, joiden lisäksi on työntekijöitä tukipalveluissa. 

Kaikissa päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallista 
varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua sekä ko. kau-
pungin omaa vasua. Lisäksi jokaisella päiväkodilla on 
oma suunnitelmansa mm. painotusten mukaisesti.



Setlementtitoiminnoista
joustavuutta ja monipuolisuutta – 
ylisukupolvista kohtaamista

Meistä tekee ainutlaatuisen kiinteä ja monipuolinen 
yhteistyö muiden setlementtitoimintojen kanssa.

Koska moni päiväkodeistamme sijaitsee paikallisset-
lementin muiden toimintojen kanssa samassa raken-
nuksessa tai välittömässä läheisyydessä, mahdollistuu 
tilojen yhteiskäyttö ja henkilöstön osaamisen moni-
puolinen hyödyntäminen. Setlementeillä on osaamis-
ta vaativasta lapsi- ja nuorisotyöstä. Yhteistyötä teh-
dään mm. kansalaisopiston tai oman kuvataidekoulun 
kanssa. Synergiaa syntyy myös esimerkiksi ateriapal-
veluista ja muusta huollosta. Useassa setlementissä 
on toimintaa vauvasta vaariin. Ylisukupolvisella yhteis-
työllä onkin pitkät perinteet.

Rakennamme omissa yksiköissämme ryhmien välistä 
yhteisöllisyyden kulttuuria esimerkiksi yhteisillä juh-
la- ja lauluhetkillä. Yhteistyö on meille luontevaa myös 



muiden toimijoiden kanssa.

Setlementtitoimijoilla on vahva kokemus monikulttuu-
risesta työstä. Lapset kasvavat meillä luontevasti jo 
varhain monikulttuuriseen ympäristöön, erilaisuuden 
ymmärtämiseen ja arvostamiseen.
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2.  lähellä pientä ihmistä

Meillä lapsi on keskiössä. Teemme asiat lasten ehdoil-
la. Meillä lapsen on hyvä olla, oppia ja harjoitella.

Uskallamme tehdä työtä sydämellä. Olemme läsnä.

Meillä toteutuu tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtaa-
minen kaikissa tilanteissa. Huomioimme ja kohtaam-
me jokaisen yksilönä.

Meillä on hyvä henki ja avoin ilmapiiri.
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arvomme:

Turvallisuus

Ammattitaito

Lapsen arvon ja oikeuksien tunnustaminen

Lapsen osallisuus

Yhteisöllisyys

Kuunteleminen
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lupauksemme:
 
TURVALLINEN ARKI JA VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI

Meillä lapsi tulee päiväkodin yhteiseksi lapseksi.

LAPSEN OSALLISUUS

Kuulluksi tuleminen on lapsen oikeus. Meillä lapsi tulee 
joka päivä nähdyksi ja kuulluksi.

KASVATUSYHTEISTYÖ

Kasvatusyhteistyömme perustuu luottamuksen raken-
tamiselle sekä tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja 
keskinäiselle kunnioitukselle.

SUUNNITELMALLINEN JA ARVOIHIN PERUSTUVA 
TYÖOTE

Arvomme ovat läsnä arjessamme joka päivä. Ne myös 
näkyvät toiminnassamme.
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“Pieni, kodinomainen ja hoitajat ‘tuttuja’ - eivät vaihdu 
jatkuvasti. Lapset jäävät mielellään.”

“Päiväkoti on mukavan 
kokoinen, sopivasti leik-
kiä ja ohjattua toimintaa. 
Asiantuntevat hoitajat ja 
sydämellinen ilmapiiri. Lap-
sista selvästi välitetään, se 
on tärkeintä!” 

“Pieni, kodinomainen, turvallinen, tuttavallinen, lämmin, ammattitaitoinen.”

“Meidän päiväkoti on ihanan pieni ja kodikas. 
Tunnen kaikki lapseni hoitajat. Lapsille on joka 
päivä jotain kiinnostavaa tekemistä. Päiväkodis-
sa on turvallista.”

“Helposti lähestyttävä, ystävällinen, lämmin, kompakti. - - 
Henkilökunta on todella ammattitaitoinen ja lapset jäävät 
mielellään joka aamu tarhaan.”

MILLAINEN SE 

TEIDÄN PÄIVÄKOTI 

ON?
Lapsilähtöinen, koko sydämel-

lään perheiden mukana elävä. 

Siellä huomioidaan jokainen 

yksilöllisesti ja
 tuetaan perheitä 

muuttuvissa tila
nteissa. Ihanat 

hoitajat, herkullinen ruoka!



“Pieni, kodinomainen ja hoitajat ‘tuttuja’ - eivät vaihdu 
jatkuvasti. Lapset jäävät mielellään.”

“Pieni, kodinomainen, turvallinen, tuttavallinen, lämmin, ammattitaitoinen.”

“Mukavan pieni päiväkotiryhmä. Ystäväl-
liset hoitajat. Lapsikin menee mielellään 
aamuisin hoitoon. Lapsi on oppinut pal-
jon uusia taitoja. Hoitajien nimiä rallatel-
laan vielä kotonakin. Siellä mennään las-
ten ehdoilla.”

“Meillä on jo kolmas lapsi sa-
massa päiväkodissa ja aina 
on ollut yhtä turvallista jät-
tää lapsi / lapset aamulla 
hoitoon. On voinut luottaa, 
että ongelmista sekä hyvistä 
asioista kuulee kyllä päivän 
jälkeen. Asioista puhutaan 
avoimesti.”

“Meidän lapsen päiväkoti on pieni ja turvallinen. Aamulla viedessä 
tulee turvallinen olo, kun päiväkoti on niin kodinomainen. Aina 
siellä on hoitaja vastassa leikkimässä lasten kanssa.”

“Lapsi jää hyvällä mielellä hoitoon joka aamu. 
Lapsen allergiat huomioidaan erittäin hyvin ja va-
hinkoja ei ole käynyt. Henkilökunta huomioi jokai-
sen lapsen yksilönä ja ottaa joka aamu hymyllä 
vastaan. Heillä on aina aikaa kertoa kuulumiset ja 
vastata kysymyksiin.”

Lapsilähtöinen, koko sydämel-

lään perheiden mukana elävä. 

Siellä huomioidaan jokainen 

yksilöllisesti ja
 tuetaan perheitä 

muuttuvissa tila
nteissa. Ihanat 

hoitajat, herkullinen ruoka!
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