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1. Toimintaperiaatteet

Keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat lapsuuden arvostaminen ja lapsen osallisuus.

Rikun päiväkodissa lapsi saa olla sellainen lapsi kuin hän on; jokainen lapsi on tärkeä ja

merkittävä osa meidän yhteisöämme. Lapset kohdataan yksilöllisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-

arvoisesti. Jokaisella lapsella on oikeus tulla päivittäin kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Luonnon läheisyys, välittäminen ja leikki kuuluvat meillä lapsen arkipäivään.  Meille on tärkeää

tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä auttamalla häntä löytämään omia vahvuuksiaan ja

luottamaan taitoihinsa.

Haluamme tarjota lapselle innostavan oppimisympäristön, joka mahdollistaa lapsen päivittäisen

osallisuuden jokaiselle oman iän ja taitojen mukaan. Lapsen omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta

tuetaan päivittäin. Lapsen annetaan harjoitella uusia asioita kannustavassa ja rohkaisevassa

ympäristössä.

Yhdessä vanhempien kanssa haluamme luoda lapselle hyvän ja turvallisen päivän. Tähän

tarvitaan avointa vuorovaikutusta sekä keskinäistä luottamusta lasten, huoltajien ja kasvattajien

kesken.

Leikki on lapsen ominaisin tapa toimia ja jäsentää omia kokemuksiaan yksin tai

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kasvattajat havainnoivat lapsia ja suunnittelevat sen

pohjalta lapsiryhmän tarpeita vastaavia leikkimahdollisuuksia. Ideointi ja toteutus tehdään

yhdessä lasten kanssa. Leikkivälineet ovat lapsen ikää ja kehitystasoa vastaavia ja mielikuvitusta

rikastuttavia. Lapsi voi tuoda myös kotoa omia lelujaan leikkiä elävöittämään. Lapsen leikille

annetaan aikaa ja tilaa sekä sisällä että ulkona.

Rikun päiväkodin toiminnassa painottuu luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet oppimiselle.

Päiväkodin välittömässä läheisyydessä on niin puutarha-, metsä-, kuin peltomaisemaakin, joita

hyödynnetään oppimisympäristöinä vuoden ympäri. Ympäristömme tarjoaa erinomaiset

mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen ja leikkimiseen kaikkina vuodenaikoina (mm. luistelu,

hiihto, pyöräily). Vanhempien rakentama laavu lähimetsässä on usein retkien määränpää.
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2. Kehittämiskohteet

Tulevalla toimintakaudella 2019 - 2020 Rikun päiväkodissa kehittämisen alueella painottuvat tieto-

ja viestintätekniikka sekä vanhempien ja lasten osallisuus.

Nämä kehittämisenkohteet nousivat vanhempien palautteista sekä kasvattajien omista

arvioinneista.

Tieto- ja viestintätekniikka

”Tabletilla voi kattoo hauskoja ohjelmia. Aikuset voi tehdä pädeillä semmosta mitä lapset ei

tiedä.”

”Voi kattoo ja pelata ja ottaa kuvia.”

Varhaiskasvatuksessa tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten ilmaisun, oppimisen ja

vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Koko varhaiskasvatuksen kehittämiskohde tulevalle

toimintakaudelle on tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen lasten kanssa toimimisessa ja

osaamisen lisääminen kasvattajilla.

Tulevalla kauden hankimme mahdollisuuksien mukaan lisää laitteita, joiden avulla voimme lasten

kanssa yhdessä tutustua, hankkia tietoa tai dokumentoida asioita, jotka lähtevät lasten

kiinnostuksen kohteista.

Lasten Kangasala sivuille facebookissa päivitämme säännöllisesti päiväkodissa tapahtuneita

arjen asioita.

Kasvattajat osallistuvat aiheen mukaisiin koulutuksiin syksyn aikana.

Vanhempien ja lasten osallisuus

Vanhempainillassa ja lapsen vasussa tavoitteena on kertoa/avata huoltajille, mitä lapsen ja

huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa tarkoittaa. Lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa

kysellään/kuunnellaan aktiivisesti vanhempien toiveita ja ehdotuksia. Jokaisessa ryhmässä on

oma palautelaatikko, johon huoltajilla on mahdollista jättää koko kauden ajan ideoita ja

palautetta.
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Perustamme vanhempien kanssa vanhempaintoimikunnan, joka mahdollisuuksien ja

kiinnostuksen mukaan voi osallistua yhteiseen suunnitteluun ja olla mukana toteuttamassa

toimintaa.

Lasten toiveita ja ideoita kuunnellaan aktiivisesti ja niitä toteutetaan ryhmälle sopivan aikataulun

mukaisesti. Tavat, joilla ideat ja toiveet tehdään näkyväksi ryhmässä vaihtelevat ryhmien kesken.

Lapset osallistuvat oman kehitys- ja ikätason mukaisesti sekä oman ryhmänsä että koko

päiväkodin yhteisten tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

” Voi sanoa iskälle tai äitille miten päivä meni.”

Lapset arvioivat viikoittain toimintaa, heillä on oma arviointimenetelmä, joka on nopeasti

toteutettavissa ja sopii mihin tahansa arviointiin esim. tietyn väriset pallot, joita laitetaan

lasiastioihin. Pienemmillä harjoitellaan yksinkertaisemmalla menetelmällä alkuun; käytetään esim.

hymynaama kuvaa.

3. Tiedottaminen

Tiedon välityksenä toimivat päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa. Kuulumisia vaihdetaan

lapsen päivästä ja koko päiväkotia koskevista asioista. Tarpeen mukaan voidaan myös sopia

erillisiä keskusteluhetkiä tai puhelinaikoja.

Päikky -järjestelmän kautta lähetetään viestejä, kyselyjä loma-aikojen varhaiskasvatuksen

tarpeesta.

Tekstiviestit ovat edelleen käytössä nopeaan viestintään vanhemmilta/vanhemmille.

Ilmoitustaululta löytyy ajankohtaista infoa ja tietoa.

Viikkokirjeissä vanhemmille kerrotaan kuluneesta viikosta sekä kerrotaan seuraavan viikon

ohjelmasta. Mahdollisuuksien mukaan otamme käyttöön blogin kuluvalla kaudella. Blogin kautta

on mahdollista kuvien kautta avata päiväkodin toimintaa.
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4. Yhteistyö

”Se on se vanhustalo. Me tehään siellä semmosta, että lauletaan ja kaikkee ja ne vanhukset

kattoo.”

”Ollaan katottu siellä kanoja ja juotu jotain trippiä tai vettä.”

Teemme yhteistyötä lähialueen tehostetun palveluasumisen yksikön Rikun ryhmäkodin ja

Englanninkielisen leikkikoulun kanssa vierailujen sekä yhteisten tapahtumien merkeissä.

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) käy päiväkodissamme säännöllisesti.

Tarvittaessa yhteistyökumppaneina ovat lasten- ja perheneuvola.

Seurakunta tarjoaa varhaiskasvatukselle kerran kuukaudessa tapahtuvat Pikkukirkot.

Tapaamisten aiheet on suunniteltu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa tukeviksi. Näiden

hetkien vaihtoehtona on mahdollisuus myös rinnakkaiseen Pikkupohtijat -toimintaan, joka

noudattaa samoja aihe-alueita.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita arjessa meille ovat myös ateria-, siivous-, ja

kiinteistöhuoltopalvelut.

5. Oppimisympäristö

” Tykkään olla kallioilla ja kivillä. Ne ei liikahda ollenkaan. Niissä voi leikkiä, kun katsoo vaan

ettei tipu.”

Päiväkodin ympäristön vehreä luonto ja lähimetsässä oleva maja tarjoavat hyvät puitteet

tutkimiselle ja ihmettelylle. Näitä hyödynnämme viikoittain retkillämme.

”Metsässä on kivointa sytyttää nuotio ja syödä makkaroita”.

Päiväkodilla on eri puolilla rakennusta erilliset pihat, joissa lapset voivat turvallisesti ja

monipuolisesti toimia.
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Sisällä ympäristö pyritään pitämään kodinomaisena ja lasten ikäjakauman mukaan

omatoimisuutta tukevana. Useat jakotilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan ja leikkirauhan

jokaiselle. Tiloja hyödynnetään ja muokataan lasten toiveiden, kiinnostusten ja tarpeiden

mukaan.

6. Osallisuus

”Osallisuus…on sitä, kun osaa kaikki asiat.”

” Mä vähän uskallan ja osaan, mutta yhtä juttua ihmiset eivät hallitse, on korkea kallio mistä voi

pudota.”

Sensitiivinen kohtaaminen ja luottamus lasten ja aikuisten välillä on meille erittäin tärkeää. Lasten

ääni tulee kuuluviin, kun heitä tarkkaillaan ja kuunnellaan päivittäin. Toimintaa ja

toimintaympäristöä suunnitellaan ja muunnellaan lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten havainnoinnin ja kuulemisen ja tarjoaa lapsille rauhallisia

hetkiä tuoda mielipiteitään esille. Lapsien kanssa tutkitaan ja ihmetellään yhdessä heille tärkeitä

asioita.

Varhaiskasvatuskeskustelut ovat yksi tärkeä väylä vanhemmille tuoda omia toiveitaan esille.

Henkilökunnan kanssa yhdessä keskustelemalla luodaan paras arki lapselle ja saadaan lasten

yksilölliset tarpeet entistä paremmin huomioitua.

Vanhemmat voivat tuoda toiveitaan esille myös päivittäisissä keskusteluissa kasvattajien kanssa

sekä vanhempainilloissa.

7. Pedagoginen tuki

Tavallinen arkipäivä on jokaiselle lapselle yleistä tukea jokaisena päiväkotipäivänä. Lapsi kasvaa,

kehittyy ja oppii yksilöllisesti. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea kunkin lapsen kehitystä,

kasvua ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan. Lapsi kohdataan omana itsenään,

vahvuuksineen sekä kehityksen ja oppimisen haasteineen. Ryhmän toimintaa suunnitellessaan ja

toteuttaessaan kasvattajat huomioivat lasten yksilölliset tuentarpeet.
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Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) Pirre Kunelius-Niskanen käy ryhmissä säännöllisesti ja

työskentelee kasvattajien apuna, havainnoi lapsia ja on mukana toiminnan suunnittelussa.

Mikäli lapsi tarvitsee kasvussaan ja oppimisessaan säännöllistä tukea tai useampia tukimuotoja

samanaikaisesti, hänelle tarjotaan tehostettua tukea. Tuki mietitään tällöin yksilöllisemmin ja

tarkemmin, ja siitä keskustellaan aina myös huoltajien kanssa.

Vahvin tuen taso on erityinen tuki, jota tarjotaan niille lapsille, joilla on vaikeuksia edistyä riittäväsi

muiden tukitoimien avulla. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä vanhempien,

kasvatushenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sovitut asiat kirjataan ylös lapsen

varhaiskasvatussuunnitelmaan yleistä, tehostettua ja erityistä varten.


