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Kun on oikein pieni
voi lentää linnun untuvalla,
nukkua orvokinlehden alla,
kun on oikein pieni.
Kun on oikein pieni,
voi keinua heinässä heiluvassa,
levätä kukassa tuoksuvassa,
kun on oikein pieni.
Kun on oikein pieni,
voi istua lumihiutaleille
ja liitää maailman tuulien teille,
Kun on oikein pieni.
(Hannele Huovi)
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1. VALTIMON PÄIVÄHOITO
On kaikilla lapsilla
maailmassa
pieni tiukunen helisemässä
syvällä sydämen
sykkyrässä.
Se lapsessa hellästi soi.

Ja vaikka se tiuku on
piilossa
sen kuulee lapsen ilossa
ja näkee valona katseessa
kun hän unelmoi.

Oi, kaikki tiukuset
helähtäkää
maailman aikuiset herätkää!
On lapsilla ikävä leikkimään,
he kaipaavat syliä hyvää.
(Inkeri Karvonen)

Niksulan päiväkoti
Niksulan päiväkoti on aloittanut toimintansa maaliskuussa v.1977. Päiväkoti on sosiaalitoimen
alainen. Niksulan päiväkodissa on yksi 3-5-vuotiaiden ryhmä. Päiväkoti on avoinna 6.20 – 17.00.
Tarvittaessa aukioloajoissa voidaan joustaa jonkin verran.
Päiväkodissamme työskentelee erityslastentarhanopettaja, joka vastaa koko päivähoidon
hallinnosta. Lastentarhanopettaja, joka vastaa ryhmiksen ja perhepäivähoidon ohjauksesta sekä
toimii lastentarhanopettajan tehtävissä lapsiryhmässä. Ryhmässä on myös lastenhoitaja ja
lähihoitaja. Lisäksi keittiössä työskentelee perhepäivähoitaja sekä yksi tukityöllistetty henkilö.

Perhepäivähoito
Valtimolla on 3 perhepäivähoitajaa, jotka työskentelevät omassa kodissaan perhepäivähoitajina
kirkonkylän alueella. Perhepäivähoitajamme ovat Mirja Kortelainen, Raili Salmensuo ja Tanja
Nyman. Perhepäivähoitoa järjestetään lasten hoitoaikojen mukaan, myös iltaisin, öisin ja
viikonloppuisin.

Ryhmäperhepäivähoito
Valtimolla ryhmäperhepäivähoitokoti eli ryhmis sijaitsee Tapanintiellä omakotitalossa.
Ryhmiksessä on kolme perhepäivähoitajaa ja lähihoitaja. Ryhmäperhepäivähoitokodin aukioloajat
määräytyvät lasten hoitoaikojen mukaan ja se voi olla avoinna klo 5.00 – 23.00 välillä ja
tarvittaessa myös viikonloppuisin. Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan vuorohoidossa olevia
lapsia, jotta omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työpäivät eivät muodostuisi liian
pitkiksi. Ryhmäperhepäivähoitokotiin on sijoitettu 8 – 12 lasta.
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2. TOIMINTA-AJATUKSEMME JA ARVOT

Näin minä nauran
ja noin minä nauran
ja miksi en nauraa saisi,
aurinko nauraa,
ja tähdetkin nauraa
niin miksi ei naurattaisi!

Iloa maailman ääret on täynnään,
niin uhkuu myös sydämeni,
iloa vaalin ja iloa poimivat
iloiset kätöseni.
(Arvid Lydecken)

Näitä asioita olemme vanhempien kanssa pohtineet ja pidämme tärkeinä:
•

Turvallisen ja luottavaisen ilmapiirin luominen.

•

Kiireettömyys luo rauhaa ja turvallisuutta.

•

Avoimuus ja rehellisyys.

•

Ymmärryksen lisääminen. Ymmärtäväinen suhtautuminen lapsiin, vanhempiin ja
työtovereihin. Erilaisuus on rikkaus, ei rasite!

•

Joustavuuden muistaminen.

•

Kuuntelemisen kykyä!

•

Jokainen saa olla oma itsensä ja jokainen yrittää parhaansa.

•

Lapsille luodaan monipuolisen toiminnan edellytykset järjestämällä heille elämyksiä
ja kokemuksia sekä tarjoamalla kehittävää toimintavälineistöä ja mahdollisuuksia
osallistua toiminnan suunnitteluun. Lapsen työrauhaa kunnioitetaan.

•

Vanhempien oikeutta ja velvollisuutta lasten kasvattajina kunnioitetaan ja vanhempia
tuetaan heidän kasvatustyössään.

•

Ulkopuolisille henkilöille ei anneta tietoa lapsista eikä heidän perheistään, vaan
noudatetaan ammattieettistä ja päivähoitolaissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta.
Myös lapsen ja aikuisen välinen luottamus tulee aina säilyttää.
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3. MITÄ VARHAISKASVATUS ON VALTIMOLLA
Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten elämänpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista
vuorovaikutusta, joka ilmenee jokapäiväisissä toiminnoissa ja leikeissä. Varhaiskasvatus tukee
kodin ohella alle kouluikäisten lasten kehitystä, kasvua ja oppimista. Varhaiskasvatus on työtä
tulevaisuutta varten.

4. HYVINVOIVA LAPSI
Kiukkuloru
Pois alta, olen kiukkuinen
kuin myrskytuuli hirmuinen
enkä välitä linnuista
en kukista
en kissoista
en suukoista
en leluista
en väreistä
en äidistä.
Pois alta olen kiukkuinen
ja puhisen ja pihisen!
Kun nurkassani murjotan,
toivon äidin sanovan:
tule kulta tänne
niin minä lohdutan!
(Pia Perkiö)

Lapselle tarjotaan turvallinen ja kodinomainen hoitopaikka, jossa hänen perustarpeistaan
huolehditaan. Ruokailu, leikki, ulkoilu ja lepohetket ovat kiireettömiä ja rauhallisia. Lapsella on
hoitopaikassa säännöllinen päivärytmi ja hänen tarpeitaan kuunnellaan. Lapsi voi hyvin, kun hän
tulee mielellään hoitopaikkaan ja luottaa hoitajaansa. Lapsi näyttää avoimesti tunteensa, pystyy
hyväksymään erilaiset tilanteet ja oppii ottamaan toiset huomioon. Lasten ja hoitajan hyvinvointi
vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin.
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5. PÄIVÄHOITOYMPÄRISTÖ

Melkein meidän pihasta
alkaa suuri maailma:
metsä pilven korkuinen,
lampi meren laajuinen,
pihapolku koivikossa
pian häipyy kadoksiin,
kaarnalaivat lammikossa
kelluu näkymättömiin.
Outo, suuri maailma
on heti portin takana.
(Kaija Pakkanen)

Päiväkodin toiminta- ja oppimisympäristö
Päiväkotimme piha on aidattu ja turvallinen. Sisällä on ruokailusali, jossa myös leikitään, pelataan
ja askarrellaan. Lapsille on lepohuone, jossa on kaappisängyt. Tilassa pidetään myös ohjattuja
toimintatuokioita. Sisäliikuntatila (lepohuone) on melko pieni, joten pyrimme käymään koululla
liikuntasalissa liikkumassa. Lisäksi lasten käytössä on kaksi leikkihuonetta. Lelut, pelit ja
askartelutarvikkeet ovat lasten saatavilla, joten lapsilla on mahdollisuus itse valita toimintansa
omien mieltymystensä mukaan. Hankimme uusia leluja, pelejä ja askartelutarvikkeita määrärahojen
puitteissa.
Päiväkodissamme on ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa.
Haluamme päiväkodin ilmapiirin olevan myönteinen ja kannustava sekä lapsille että aikuisille.
Virikkeellinen ja innostava ympäristö kannustaa lasta oppimiseen. Opettelemme sosiaalisia taitoja
ja pyrimme siihen, että lapsi saa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Ohjaamme
lapsia huolehtimaan sekä omista että yhteisistä asioista. Kohtelemme kaikkia lapsia tasa-arvoisesti.
Lapsi saa olla lapsi ja häneltä ei vaadita taitoja, joita hän ei vielä kykene hallitsemaan.
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Varhaiskasvatuksen päämäärät Valtimon kunnassa
•

Turvallinen kasvuympäristö

•

Toisten huomioonottaminen

•

Itsenäisyyden asteittainen lisääminen

•

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääminen

Vanhemmille v.2005 marraskuussa tehdyssä kyselyssä saimme seuraavanlaisia vastauksia.
Päivähoitopaikan (päiväkoti) ilmapiirin viisi tärkeintä ominaisuutta:
•

Yksilöllisyyden hyväksyminen ja tukeminen

•

Luotettavuus

•

Samanikäiset leikkikaverit

•

Tarjotaan erilaisia toimintamahdollisuuksia

•

Tasavertainen suhtautuminen

Päiväkodin sisätilojen viisi tärkeintä ominaisuutta:
•

Viihtyisyys

•

Lasten itsensä saatavilla askarteluvälineitä / pelejä

•

Tilaa ja välineitä omille leikeille

•

Hyvä sisäilma, lämmin, vedoton tila

•

Siisteys

Päiväkodin ulkotilojen viisi tärkeintä ominaisuutta:
•

Turvallisuus

•

Pihaa ympäröi aita

•

Mäenlaskupaikka

•

Tilaa pallopeleille

•

Keinu, luonnonmetsä ja rakenteluleikkimahdollisuus koettiin yhtä tärkeiksi
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Perhepäivähoito- ja ryhmäperhepäivähoitoympäristö
Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ovat kodinomaista hoitoa, jossa jokaisella on
mahdollisuus osallistua omalta osaltaan päivän toimintaan ja suunnitteluun. Lapsella on joustavasti
päivän aikana mahdollisuus lepoon, rauhaan ja vapaaseen leikkiin. Perhepäivähoidossa ja
ryhmäperhepäivähoidossa on virikkeellisiä ja kehittäviä leluja ja pelejä, joita vaihdetaan
kuukausittain hoitajien kesken. Monipuoliset ulkoilupaikat ovat lähellä keinuineen ja
hiekkalaatikkoineen. Lapset pääsevät myös retkeilemään luontoon.
Vanhemmille v.2005 marraskuussa tehdyn kyselyn vastaukset:
Perhepäivähoitopaikan ilmapiirin viisi tärkeintä ominaisuutta olivat:
•

Luotettavuus

•

Hoitosuhteen jatkuvuus

•

Yksilöllisyyden hyväksyminen ja tukeminen

•

Avoimuus

•

Tasavertainen suhtautuminen

Perhepäivähoitopaikan sisätilojen viisi tärkeintä ominaisuutta olivat:
•

Kodinomaisuus

•

Tilaa ja välineitä omille leikeille

•

Viihtyisyys

•

Hyvä sisäilma, lämmin, vedoton tila

•

Lasten itsensä saatavilla askarteluvälineitä / pelejä

Perhepäivähoitopaikan ulkotilojen viisi tärkeintä ominaisuutta olivat:
•

Turvallisuus

•

Hiekkalaatikko

•

Nurmikkoa, puita ja pensaita

•

Mäenlaskupaikka

•

Luonnonmetsää

8

6. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA
6.1 Leikkiminen
Mitä tänään leikitään?
Äitiä, isää ja lasta!
Minä hoidan vauvaa, sinä hoidat virkaa
palkasta korkeasta.
Sitten leikisti sairastaa
vauva yskää pahaa.
Lääkäri siteen kiertää ja saa
maksuksi paljon rahaa.
Sitten kestit valmistetaan
leikisti mehua juodaan.
Lahjaksi kaikille vieraille
ilmapallot tuodaan.
(Brita af Geijerstam,
suom. M. Haavio)

Lapset leikkivät leikkimisen itsensä vuoksi ja parhaimmillaan se tuottaa heille syvää tyydytystä.
Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Leikki on pikemminkin asenne kuin
määrätynlaista toimintaa, ja sama toiminta voi olla toiselle lapselle leikkiä, toiselle ei. Koska leikki
on luonteeltaan sosiaalista, vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kulkuun.
Lasten leikki on aluksi esineiden ja asioiden tutkimista, josta se vähitellen kehittyy leikisti
tekemiseksi. Pienimpien lasten leikki toteutuu vuorovaikutuksessa aikuisen tai isompien lasten
kanssa. Lapset aloittavat varhain myös ympäristön aktiivisen tutkimisen, mikä osaltaan pohjustaa
kuvitteluleikkiin siirtymistä. Kuvitteluleikit merkitsevät tästä hetkestä irtaantumista. Sääntöleikit
houkuttelevat erityisesti isompia lapsia.
Leikkiessä lapsi saa ilmaista tunteitaan, irtautua todellisuudesta ja muokata leikkiä itselleen
sopivaksi. Leikki kehittää lapsen motorisia ja liikunnallisia taitoja ja lapsi tulee tietoiseksi omista
taidoistaan. Pienten lasten leikit ovat lyhytkestoisia ja vaihtuvat uusiin leikkeihin melko usein.
Hoitopaikassa on:
-

mahdollisimman monipuolinen leikkiympäristö ja leikkivälineistö
rauhallisia leikkipaikkoja omille leikeille
paikka juoksu- ja hyppyleikeille.
aikuisen ymmärtävä, lämmin suhtautuminen ja kannustus
leikin alkuun ohjaaminen
mahdollisuus kiireettömään leikkimiseen, sillä leikki voi jatkua myöhemmin tai
seuraavana päivänä.
mahdollisuus sisä- ja ulkoleikkeihin erilaisten välineiden kanssa
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6.2 Tutkiminen
Tutkiva ihmettely on lapselle syntymästä saakka luontaista. Lapselle on annettava mahdollisuus
tyydyttää uteliaisuuttaan ja tutkia ympärillä olevaa maailmaa. Lapsen oma kokemusmaailma sekä
vuorovaikutus muiden lasten ja aikuisten sekä lähiympäristön kanssa toimivat eri-ikäisten lasten
oman tutkimisen innoittajina. Lapsi kokee, että hänen kysymyksensä, ihmettelynsä, pohdintansa ja
toimintansa on merkityksellistä.
Kasvattajat luovat tutkimiselle innostavan, avoimen ja kannustavan ilmapiirin omalla asenteellaan
ja toiminnallaan. Lapsen kysymyksiin vastataan hänen kehitystasonsa mukaisesti. omalla
toiminnallaan kasvattajat myös mahdollistavat ja kannustavat lasten omaa ajattelua,
ongelmanratkaisua ja mielikuvitusta.
Päivähoidossa pyritään tarjoamaan lapsille tutkimiseen innostava, monipuolinen kasvatusympäristö.
Lapsille tarjotaan runsaasti erilaisia mielenkiintoa herättäviä materiaaleja ja välineitä.
Lähiympäristöä ja luontoa tutkimme retkeillessä.

7. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEET
Varhaiskasvatuksen sisältöalueet ovat:
- kieli
- matematiikka
- liikunta
- taide
- ilmaisu
- musiikki
- ympäristö ja luonto
- etiikka ja elämänkatsomus
Sisältöalueet näkyvät päivähoidon arjessa yhdessä ja erikseen. Havainnoimme lasten osaamista
näillä osa-alueilla, jotta voisimme kasvattajina tukea ja kannustaa lasta hänen kehitykselleen
parhaalla mahdollisella tavalla.
Erityistä tukea ja ohjausta tarvitseva lapsi saa huomioihin ja havaintoihin perustuen tukea juuri
niillä osa-alueilla, joissa hän sitä tarvitsee. Kuntoutusohjaaja, puheterapeutti ja toimintaterapeutit
ovat erityislasten toimintojen tukijoina päivähoidon lisäksi.
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7.1. Kieli ja vuorovaikutus

Hattulan pappilan
apupapin papupata
pankolla kiehuu ja kuohuu,
tuoreita kuoreita,
merikalan rasvaa.
suom,kr.

Pieni lapsi on kiinnostunut ympäristöstään ja rakentaa kuvaa ympäröivästä maailmasta ja paikastaan
siinä. Tässä prosessissa kielen merkitys on keskeinen. Kieli tukee lapsen ajattelutoimintojen ja
kommunikaation kehitystä. Lapsen kasvaessa kieli liittyy oleellisesti ongelmanratkaisun, loogisen
ajattelun ja kuvittelun kehittymiseen. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana
oppimisvalmiuksille.
Tavoitteena on sosiaalisuuden, mielikuvituksen, keskittymiskyvyn, tarkkaavaisuuden ja
itseluottamuksen kehittäminen. Päivittäiset toimintarutiinit opettavat pienille lapsille eri tilanteisiin
liittyvää kieltä.
•

kirjojen katseleminen

•

sadut, lorut, runot ja tarinat

•

lasten omat sadut ja tarinat

•

erilaiset leikit

•

musiikki, laululeikit

•

kannustavat kysymykset ja keskustelut

•

rauhallinen ympäristö, jossa puhe ja ääni erottuvat

•

lapsen havaintojen ohjaaminen, toimintatapojen opettaminen, tapahtumien kuvaileminen ja
selittäminen
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7.2. Matematiikka

Ensimmäinen enkeli
toinen tokka
kolmas kovanokka
neljäs neulansilmä
viides viikunapuu

suom. kr.

kuudes kullanmuru
seitsemäs sepän emäntä
kahdeksas kananjalka
yhdeksäs ystävä.
Kymmenes pelin alkaa.

Lapsille matematiikka on arkielämän tilanteissa tapahtuvaa leikinomaista vertaamista, päättelemistä
ja laskemista. Matematiikka tulee lasten luokse peleissä, loruissa, lauluissa, liikunnassa sekä
ruokailu- ja pukemistilanteissa. Myös tutut ja kiinnostavat materiaalit ja välineet ovat tärkeitä.
Ohjatuilla tuokioillakin matematiikka on mukana. Lasten kanssa havainnoidaan lukumääriä ja
opetellaan lukusanoja.

7.3. Etiikka ja katsomus
Etiikka kuuluu kiinteästi jokapäiväiseen elämään. Etiikka on teoreettinen lähestymistapa ja se
käsittelee hyvän ja pahan ja oikean ja väärän suhdetta. Moraali käsittelee ihmisten tekoja, miten
minä toimin ja olenko oikeudenmukainen. Arvot ovat vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin,
sidoksissa yhteiskuntaan ja yleisiin sääntöihin. Lapset joutuvat tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa
joudutaan selvittelemään ristiriitatilanteita, oikean ja väärän erottamista sekä totuutta ja valhetta.
Ruokapöydässä muistamme kauniit pöytätavat, rauhoitamme ruokailutilanteen ja nautimme hyvästä
ruoasta. Kannustamme lapsia maistamaan eri ruokalajeja. Aikuiset toimivat ruokailussa esimerkin
antajana ja ohjaajana sekä avustavat tarvittaessa lasta ruokailussa.
Lapset ohjataan siivoamaan omat leikkinsä ja näin he oppivat pitämään huolta yhteisestä
ympäristöstä. Oman vuoron odottaminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen sekä kiittäminen ovat
myös tärkeitä taitoja.
”Hoitaja toimii tukena, mutta ei tukahduttajana!”
Henkilökunnan ammatillisuus perustuu ammattitaitoon ja hyviin eettisiin periaatteisiin. Lapsen etu
on laitettava aina oman edun edelle. Koska hoitolasten elämä on täydellisesti riippuvaista aikuisista,
vallankäytössä aikuisen suhde lapseen on oltava oikeudenmukainen ja hyväksyttävä.
Yhteisten sääntöjen tulee koskea kaikkia lapsia, jolloin he ovat tasa-arvoisessa asemassa.
Erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen ilmapiiri antaa lapsille uskallusta myös itsensä
ilmaisuun.
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Kunnioitamme perheiden omaa vakaumusta ja ajatuksia ja pyrimme tutustumaan lapsen oman
uskonnon perinteeseen ja tapoihin. Pääosin noudatamme luterilaisen kirkkovuoden tapahtumia,
joista joulu ja pääsiäinen ovat suurimmat juhlapyhät. Näitä toteutamme mm. musiikin, askartelun,
kirjojen ja kertomusten muodossa. Päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitokodissa vierailee noin
kerran kuukaudessa seurakunnan lastenohjaaja, joka pitää tuokion ajankohtaiseen aiheeseen
perustuen. Seurakunnan lastenohjaaja järjestää myös perhepäivähoidon lapsille noin kerran
kuukaudessa tuokion seurakunnan päiväkerhotiloissa, joihin perhepäivähoitajat osallistuvat
mahdollisuuksiensa mukaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa vanhemmat antavat
suostumuksen uskonnollisiin tapahtumiin osallistumisesta.

7.4. Ympäristö- ja luonnontieto
Tänään

Tänään on juuri oikea aika
muurahaisen lentää kuuhun
ja tehdä siellä semmoinen taika
että namusia sataa suuhun.
(Kirsi Kunnas)

Havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla syvennymme elollisen luonnon ilmiöihin. Tutkimme
ilmiöitä, eläimiä ja kasveja eri vuodenaikoina. Ominaista luonnontiedolle on kokeellisten
menetelmien käyttö. Tutkimuksissa perehdytään syy-seuraus-tyyppisiin vaikutussuhteisiin, joiden
kautta luonnon ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät alkavat vähitellen avautua lapsille.
Päiväkotimme sijaitsee metsän laidassa, jolloin meillä on mahdollisuus tehdä turvallisia
tutkimusretkiä luontoon eri vuodenaikoina. Myös perhepäivähoidossa olevat lapset pääsevät
retkeilemään hoitajiensa kanssa. Liikennekasvatus kuuluu osana retkeilyyn.
Haluamme tarjota lapsille elämyksiä ja kokemuksia sekä ohjata heitä arvostamaan ja
kunnioittamaan luontoa. Lapset laajentavat maailmantuntemustaan tutkimalla ja meidän on
annettava siihen mahdollisuus. Askartelussa käytämme myös luonnonmateriaaleja sekä
uusiokäyttöön sopivia materiaaleja.
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7.5. Historia
Lasten kanssa rakennetaan kuvaa menneisyydestä siitä kertovien esineiden ja dokumenttien avulla.
Myös vanhemmat ihmiset, ukit ja mummot, lasten vanhemmat ja lapset itse voivat avata
näkökulmia menneisiin tapahtumiin. Myös lähimenneisyys, jolloin lapsi itse on ollut pieni, on
lapselle tärkeää ja kertomisen arvoista. Lähiympäristön ja kotiseudun kohteet ja nähtävyydet saavat
ympärilleen kertomukset. Näyttelyistä ja valokuvista voi löytyä tuttuja ihmisiä tai talojakin. Lapsille
kerrotaan millaista elämä oli silloin kun me olimme lapsia ja millaisia esineitä oli silloin.
Päiväkodin ryhmävalokuvat asetetaan lasten nähtäville seinälle.

7.6. Terveys sekä fyysinen ja motorinen kehitys
Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoitokodin lapsille ruoka tuodaan Lamminpään palvelukodin
keittiöltä ja perhepäivähoitajat tekevät tavallista kotiruokaa omille hoitolapsilleen.
Erityisruokavaliot huomioidaan. Käsihygieniaan kiinnitämme erityistä huomiota, jotta välttyisimme
epidemioilta. Päiväkodilla pesemme kädet aina hoitoon tultua ja käytössä on desinfioiva
käsihuuhde. Päivähoitohenkilökunta on vastuussa lapsen terveydestä ja turvallisuudesta hoitopäivän
aikana. Päiväkodin vieressä sijaitsee terveyskeskus, josta saamme asiantuntevaa palvelua
tarvittaessa. Sekä perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa että päiväkodissa olevat lapset
menevät päivälevolle, jotta turvaisimme heidän jaksamisensa päivän aikana.
Liikunnan kautta lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja sen hallintaan. Noudatamme päivähoidossa
Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia (Sosiaali- ja terveysministeriön opas). Lapsi tarvitsee
joka päivä vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa ja lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia
perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä. Luomme liikuntaan houkuttelevan ympäristön,
poistamme liikuntaan liittyviä esteitä ja opetamme turvallista liikkumista eri ympäristöissä.
Kannustamme lapsia liikkumaan ja annamme heille onnistumisen kokemuksia. Näin lapsille
muodostuu positiivinen asenne liikuntaan. Kehotamme myös vanhempia liikkumaan lastensa
kanssa vapaa-ajallaan, jotta päivittäinen kahden tunnin reipas liikunta toteutuu päivähoitolasten
kohdalla.
Päiväkodin liikuntatuokioilla kehitämme motorisia taitoja jokaisen lapsen omien taitojen mukaan.
Mikäli mahdollista käymme koulun liikuntasalilla, jossa isommassa tilassa voi tehdä erilaisia
harjoituksia kuin päiväkodilla. Tuokioilla opitaan myös kuuntelemaan ohjeita ja toimimaan niiden
mukaan.
Päiväkodin pihalla on vaihtelevaa maastoa, jolloin lapset saavat hyvää tasapainoharjoitusta. Talvella
pihassa on liukumäki, josta laskemme liukurilla. Mäkeä käymme laskemassa myös läheisessä
Urpialan mäessä. Luistelemme koulun luistelukentällä tai kaukalolla ja hiihtämään pääsemme
läheiselle ladulle.
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7.7 . Taide ja kulttuuri

Villen viulu
Kun Ville soitti viuluansa
tuhahteli kaikki kansa:
Myisit Ville pois sen viulun
hankkisit nyt vaikka huilun
- tai mieluummin ei mitään.
Ei myynyt Ville viuluaan
hän harjoitteli aina vaan
no, Villen kissa karkasi
ja naapurikin pakkasi
ja muutti toiseen kylään.
Ei uskoneet he korviaan
kun Ville oppi soittamaan
hän viulunsa sai laulamaan
ja itkemään ja nauramaan
hän kuulijatkin sai.
(Tuulia Almila)

Päivähoidossa materiaalit ja tilat pyritään järjestämään niin, että lapsella on mahdollisuus toteuttaa
taiteellisuuttaan vapaasti. Lapsilla on mahdollisuus kuunnella musiikkia, laulaa, soittaa ja tanssia.
Myös lastenkonserteissa käymme aina kun se on vain mahdollista.
Askartelumateriaalit, värit ja maalit ovat lasten saatavilla ja he saavat vapaasti tehdä taideteoksiaan.
Myös ohjattuja kädentaitojen tuokioita pidetään lapsille ja silloin tehdään askarteluja ja harjoitellaan
eri tekniikoita (hiilityöt, vesivärityöt, ikkunavärit, kangasvärit jne.) Muovailuvahat ovat aina lasten
saatavilla ja toisinaan muovailemme taikataikinasta tai savesta.
Lapsilla on käytössä roolivaatteita, joita käytetään innokkaasti sekä leikeissä, että esityksissä.
Lapset keksivät pieniä esityksiä, joita esitetään myös käsinukeilla. Toisinaan aikuiset kertovat
kertomuksia näyttelemällä, nukketeatterina tai varjoteatterina. Muutaman kerran vuodessa saamme
nauttia ”oikeasta” teatterista kun paikkakunnalle saadaan lastenteatteri esityksiä. Kirjallisuutta
(sadut, runot ja tietokirjat) pyritään lukemaan lapsille päivittäin ja kirjoista myös keskustellaan.
Kirjastoa käytämme ahkerasti ja samalla tutustumme kirjaston taidenäyttelyihin.
Lasten taide- ja kulttuurikasvatuksella tarjoamme lapsille onnistumisen kokemuksia, sillä taideteos
on aina hieno ja ainutlaatuinen. Lapsi voi käyttää projektiinsa omaa luovuuttaan ja kehittää näin
mielikuvitustaan, itsetuntoaan ja sosiaalisia taitojaan. Innostavassa ilmapiirissä lapsi uskaltaa
heittäytyä roolin vietäväksi ja eläytyä joksikin toiseksi hahmoksi tai henkilöksi. Lapset haluavat
esitellä omia töitään ja niistä keskustellaan ja laitetaan myös esille.
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8. KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ MUIDEN
TOIMIJOIDEN KANSSA
Kasvatuskumppanuus on olennainen osa varhaiskasvatusta ja sillä tarkoitetaan perheiden ja
päivähoidon henkilöstön välistä yhteistyötä, jolla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä.
Kasvatuskumppanuus näkyy jaettuna kasvatustehtävänä. Päivähoidon työntekijät asettuvat
perheiden rinnalle jakamaan arjen kasvatusvastuuta. Työntekijät ja vanhemmat yhdistävät tietonsa
ja ymmärryksensä lapsesta ja tukevat toistensa suhteita lapseen. Kasvatuskumppanuuden
rakentumisen vastuu on aina työntekijällä.
Kasvatuskumppanuus on lapsen ja vanhemman suhteen kannattelua. Sen tavoitteena on vahvistaa
vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta. Lapsen ja vanhemman tunnesuhde on lapselle ensiarvoinen
ja päivähoidon aloitus onkin merkittävä vaihe lapsen ja perheen elämässä. Päivähoidossa oleva lapsi
tarvitsee kannattelua kiintymyssuhteessa omiin vanhempiin, erokokemuksessaan ja luottamuksen
rakentumisessa.
Lapsen päivähoitoon tuonti- ja hakutilanteet ovat otollisia paikkoja asettua kuulemaan vanhempia ja
lasta. Jokainen päivähoitoon tulotilanne on pienimuotoinen alku, askel uuteen. Sekä lapsen että
perheen vastaanotolla päivähoitoon on suuri merkitys. Lapsen tulo päivähoitoon on lapselle
merkittävä vaihe, jossa hän tarvitsee aikuisen tukea. Niin lapsen kuin vanhempienkin kokemus
päivähoidosta syntyy juuri näistä arkisista ja päivittäisistä kohtaamisen tilanteista.
Vanhempien näkemyksiä siitä, mistä lapsi näkee vanhempien ja hoitajien olevan
kasvatuskumppaneita:
• Lapsi näkee, että myös hoitajat pitävät huolta lapsesta hoidon ajan ja opettavat uusia
asioita.
• Samanlaisista kasvatusperiaatteista ja siitä, että lapselle kerrotaan asiasta.
• Vanhemmat ja hoitajat keskustelevat tarvittaessa päivittäin lapseen kohdistuvista
asioista.
• Lapsi saa tuntea, että hänestä välitetään, häntä kuunnellaan, keskustellaan
päiväntapahtumista. Vanhemmat keskustelevat hoitajien kanssa.
• Esimerkiksi vihko, jossa kirjoitellaan asioita toisilleen.
• Jokaisella on säännöt, joita noudatetaan kotona ja hoitopaikassa.
• Luottaminen aikuisiin ja turvallinen olo.
• Suhteellisen samat säännöt ja toimintatavat, luottamus ja tieto kulkee; esim. reissuvihkoa
luetaan yhdessä päivittäin.
• Tiedon kulku, samat säännöt.
• Molemmat haluavat lapsen parasta ja kokemuksia ja tietoja vaihdetaan tavatessa
tarvittaessa.
• Keskustellaan miten päivä on mennyt ja yleensäkin vaihdetaan tärkeitä lasta koskevia
tietoja.
• Molemminpuolinen luottamus ja arvostus. Yhteiset pelisäännöt hoitopaikassa. Ajatellaan
yhdessä lapsen parasta.
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9. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA
SEN ARVIOINTI
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, vasu, alkaa siitä kun lapsi tulee päivähoitoon ja päättyy siihen
kun lapsi lähtee päivähoidosta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on oppia
tuntemaan lasta paremmin ja löytää tapoja tukea lapsen hyvinvointia päivähoidossa. Lapsen
vasuun tallennetaan lapsen varhaisvuosien muistoja ja kokemuksia, lapsen ainutkertaista
elämäntarinaa. Vasun tulee olla prosessi, joka tiivistää yhteistyötä ja tuo vanhempia lähemmäksi
päivähoitoa. Vastaavasti vasu tukee päivähoitoa tulemaan lähemmäksi lasta ja perhettä. Lapsen
kuuleminen ja yhteinen vuoropuhelu mahdollistaa syvemmän ja monipuolisemman kuvan lapsesta.
Lapsen vasu toimii kasvattajan työvälineenä, joka ohjaa kasvattajan pedagogista toimintaa ja
kannattelee yksittäisen lapsen kasvua ja kehitystä.

•

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan, jotta lapselle voidaan taata hänen
hyvinvointiaan parhaalla mahdollisella tavalla tukeva varhaiskasvatus ja että yhdessä
vanhempien kanssa sovitut linjaukset siirtyvät kasvattajayhteisön pedagogiseen
toimintaan.

•

Keskustelemme työyhteisössä tai muiden samaa työtä tekevien kanssa Lapsen vasusta.

•

Kerromme vanhemmille Lapsen vasusta ja miten se laaditaan ja miten sitä toteutetaan.

•

Varaamme aikaa vanhemmille perhekohtaisia tapaamisia varten joko lapsen kotona tai
päivähoidossa tapahtuvassa aloituskeskustelussa.

•

Sovimme yhteistyön kehyksistä ja käytännöistä.

•

Suunnittelemme vanhempia varten keskeisiä keskusteluteemoja Lapsen vasua varten:
esim. lapsen ystävyyssuhteet, lapsen tavat toimia niin kotona kuin päivähoidossakin,
lapsen tuen tarpeet.

•

Teemme vasua yhdessä lapsen, vanhempien ja kasvattajayhteisön tai samaa työtä
tekevien kanssa kasvatuskumppanuushengen mukaisesti: hakien yhteistä ymmärrystä
lapsesta.

•

Pohdimme

yhdessä

vanhempien

kanssa,

miten

lapsen

hyvinvointia

voidaan

varhaiskasvatuksessa edistää.
•

Laadimme keskustelujen pohjalta suunnitelman, jolla kasvattajana / kasvattajayhteisönä
tuemme lapsen kasvua ja oppimista.

•

Sovimme vanhempien kanssa ajankohdat, milloin Lapsen vasua arvioidaan yhdessä.
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Lapsen vasua tehdessä aikuisen on kyettävä eläytymään lapsen maailmaan. Lapsen on aina oltava
keskiössä, lapsen tarpeita kuunnellaan ja otetaan huomioon mikä on lapselle parhaaksi. Kasvattajan
on oltava kokoajan herkkä ja opittava aistimaan lasta. Lapsen, vanhemman ja kasvattajayhteisön
äänet otetaan huomioon lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Oppiessamme tuntemaan lapsen ja
vanhemmat sekä lapselle ominaisen tavan toimia, on tärkeää, suunnitella varhaiskasvatuksen
pedagogiikka siten, että se kohtaisi parhaalla mahdollisella tavalla lapsen ja perheiden tavoitteet ja
tarpeet.
Valtimolla kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, johon kuuluu
keskustelulomake ja lapsen kansio.
Keskustelulomakkeessa keskustellaan lapsen hyvinvoinnista mm. miten lapsi on viihtynyt
päivähoidossa, miten lapsi suhtautuu uusiin tilanteisiin ja asioihin, mitkä ovat lapsen
kiinnostuksenkohteita. Lisäksi keskustellaan vuorovaikutuksesta, mm. mitä ajatuksia lapsesi
päivähoitoon tulo- ja lähtötilanteet vanhemmissa herättävät, miten lapsi suhtautuu muihin lapsiin,
miten lapsi käyttäytyy ristiriitatilanteissa. Keskustelemme myös kodin ja päivähoidon
yhteistyöstä, mm. millaisia asioita vanhemmat toivovat kerrottavan lapsen arjesta päivähoidossa,
minkälaiset asiat ovat vanhemmille kasvatuksessa tärkeitä.
Lapsen kansioon tallennetaan lapsen kiinnostuksen kohteita; esimerkiksi käden taidot, taide,
musiikki, liikunta ja tiedolliset valmiudet. Lasta kuvataan osana kasvu- ja kehitysympäristöä.
Lisäksi havainnoidaan lapsen suhtautumista toisiin lapsiin ja aikuisiin. Lasta havainnoidaan
yhteistyössä toisten kanssa, esimerkiksi yhteistyötä edellyttävissä tehtävissä, ongelmanratkaisussa,
leikissä ja lapsen asemasta ja roolista ryhmässä. Vuorovaikutussuhteiden pohjalta hahmotetaan
lapselle tärkeää lähiympäristöä. Samalla arvioidaan, millaiset vuorovaikutussuhteet parhaiten
edistävät lapsen hyvinvointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan tämä huomioon ja
suunnitellaan, millainen ympäristö tukee lapsen kasvua ja kehitystä.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa kiinnitetään myös huomiota kulttuuriseen ja yhteisölliseen
asiayhteyteen. Lasta ymmärretään hänen kulttuuritaustastaan lähtien. Havainnoimme miten lapsi
käyttää erilaisia kulttuurisia välineitä, esim. kieltä, kirjoja, tietokonetta ja pelejä ja havainnoidaan
leikkejä ja lapsen toimimista oppimisympäristössä.
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10. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA
Erityistä tukea tarvitseva lapsi tulee päivähoitoon yleensä neuvolan suosituksesta. Joskus hän on jo
päässyt keskussairaalaan tutkimuksiin, mutta usein tutkimukset ovat vasta alkamassa. Lapsi voi
tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla.
Päivähoidossa lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön
havaintojen yhteinen tarkastelu. Yhdessä mietitään lapsen vahvuudet ja asiat, joissa hän tarvitsee
tukea. Tarvittaessa lapselle hankitaan arvioinnin tueksi asiantuntijan lausunto, mutta
varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan lapselle heti kun tuen tarve on havaittu. Tavoitteena on,
etteivät lasten ongelmat kasaudu ja pitkity.
Lapsen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle omassa lapsiryhmässä siten, että hän saa olla
osana ryhmää. Ryhmän toiminnassa pyritään ottamaan huomioon lasten erilaiset kyvyt oppia
taitoja. Toimintaa suunnitellaan niin, että kukin lapsi voi osallistua omien taitojensa mukaan. Näin
lapsi saa onnistumisen kokemuksia, hänen itsetuntonsa säilyy hyvänä ja hän kokee olevansa ryhmän
jäsen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen sosiaaliset kontaktit kehittyvät ja kukaan ei
jää yksin.
Päiväkodissa on koulutettu henkilökunta ja täydennyskoulutukset käsittelevät usein
varhaiserityisopetusta. Valtimolle saatiin määräaikainen erityislastentarhanopettajan toimi 1.8.2006
alkaen ja toimi vakinaistettiin 1.8.2008 alkaen. Pyrimme siihen, että sijaiset, joita saamme esim.
vuosilomien aikaan olisivat aina samoja ja lapsille tuttuja. Integroitua ryhmää ei voida kuntaamme
järjestää, mutta kaikki tukea tarvitsevat lapset saavat olla ns. kahden paikalla eli päiväkodin
ryhmäkoko on hieman pienempi kuin normaali 21 lapsen ryhmä. Näin myös aikuisilla jää enemmän
aikaan lasten tukemiseen, opettamiseen ja kasvattamiseen.
Varhaiskasvatuksen tärkeitä yhteistyötahoja ovat vanhemmat, neuvola, Honkalammen
kuntoutusohjaaja, kasvatus- ja perheneuvola, puheterapeutti, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijä,
koulu ja erityisopettaja. Varhaiskuntoutustyöryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja
vanhempien luvalla siellä voidaan käsitellä lapsen tai perheen ongelmia moniammatillisesti.
Yhteistyö ja tiedon siirtäminen pyritään pitämään mahdollisimman sujuvana lapsen siirtyessä
päivähoidosta esiopetukseen.
Erityistätukea ja -kasvatusta tarvitseville lapsille tehdään henkilökohtaiset opetus- ja
kasvatussuunnitelmat (HOPS), joita tarkistetaan tarvittaessa. Suunnitelmien pohjalta tarvittaessa
tehdään lapsesta Portaat-arvio ja mahdollisesti tulevaisuudessa päästään käyttämään uutta Varsuarviointi menetelmää. Varhaiskasvatuksen arkipäivään kuuluvat kuvastruktuurin käyttö ja
tukiviittomat niillä lapsilla, jotka niistä hyötyvät.
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11. ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET
VARHAISKASVATUKSESSA
Valtimolla on muutamia eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia hoidossa. Vierastaustaisen lapsen
sopeutumista lapsiryhmään edistetään turvallisilla aikuissuhteilla sekä rauhallisella oppimista
edistävällä ympäristöllä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen suomen kielen oppimista tuetaan
rohkaisemalla vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa.

Vanhempia kannustetaan ylläpitämään lapsen omaa äidinkieltä ja siten luomaan pohjaa lapsen
kaksikielisyydelle. Lapsi tarvitsee ohjausta ja kannustusta oman äidinkielensä ja suomen kielen
omaksumiseen ja käyttöön. Erityisen tärkeää on tiedottaa ja keskustella vanhempien kanssa
suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoista ja periaatteista. Varhaiskasvatus on tärkeässä asemassa
maahanmuuttajaperheiden sopeutumisessa uuteen kotimaahansa. Tehtävämme on tukea paitsi lasta
niin myös koko perhettä kotoutumaan.
Varhaiskasvatuksessa tutustutaan erilaisiin kulttuureihin esimerkiksi leikkien, satujen ja pelien
avulla. Toiminnassa välitetään lapsille todenmukaista tietoa ja erilaisuutta hyväksyvää asennetta
toisia kulttuureita kohtaan.

12. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN ARVIOINTI
Päivähoidon henkilöstö yhdessä vastaa varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja laadittu
varhaiskasvatussuunnitelma otetaan aktiiviseen käyttöön ja sen sisältö perusteineen on henkilöstön
ja vanhempien tiedossa. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa
varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön ja osallistua sen arviointiin yhdessä muiden vanhempien
kanssa. Vanhempien ja lasten suorittama toiminnan arviointi on osa varhaiskasvatuksen jatkuvaa
kehittämistä. Vanhemmat seuraavat ja arvioivat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden
toteutumista ja henkilöstö arvioi ja kehittää suunnitelmaa määräajoin ja aina tarvittaessa.
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