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1. JOHDANTO
Kielikylpypäiväkoti Sälen, entinen Päiväkoti Pihlajakallio, on Kielikylpypäiväkoti Sälenin
vanhempainyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen päiväkoti, jossa on kokopäivähoidossa
24 neljä kuusivuotiasta lasta.
Varhaiskasvatussuunnitelmamme laatimiseen olemme saaneet raamit vuonna 1996
valmistuneesta päiväkotimme esiopetussuunnitelmasta ja Helsingin esiopetuksen
opetussuunnitelmasta 2005. Keväällä 2004 Helsingissä käynnistynyt VASU
(varhaiskasvatussuunnitelma) prosessi on antanut paljon uutta pohdittavaa ja
edelleenkin syventänyt näkemystämme lapsikeskeisestä toiminnasta päiväkodissamme.
Päiväkotimme VASUN perustana ovat lasten haastattelut ja vanhempien näkemykset
lapsille tärkeistä asioista, jotka kartoitimme projektin alkuvaiheessa. Apunamme
olemme käyttäneet seuraavia teoksia: VASU perusteet, tutkiva lukeminen vuodelta
2004, STAKESin varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2005 ja Helsingin kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmaa vuodelta 2007.
Arvokkaan näkökannan VASU prosessimme loppusuoralla olemme saaneet
vanhemmilta, heidän luettuaan VASU luonnoksemme.
1.1. Päiväkodin historia
Päiväkodin on perustanut Inga Potrykus vuonna 1970. Vuodesta 1981 vuoteen 1991
päiväkoti on ollut Marja Rönnebergin omistuksessa ja se on toiminut kaksikielisenä
päiväkotina. Ostopalvelusopimus Helsingin kaupungin kanssa edellytti rekisteröidyn
yhdistyksen perustamista. Päiväkodille perustettiin vuonna 1991 Päiväkoti Pihlajakallion
Vanhempain Yhdistys ry, jolle Marja Rönneberg luovutti päiväkodin hallinnon vuoden
1992 alusta lähtien. Näin voitiin solmia ostopalvelusopimus Helsingin kaupungin kanssa
aluksi kymmenestä kokopäiväisestä hoitopaikasta. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin
kanssa solmittu ostopalvelusopimus käsittää kaikki 24 hoitopaikkaa.
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Kielikylpyaatteen levittyä Lauttasaareen päiväkoti muuttui kaksikielisestä päiväkodista
ruotsia kielikylpykielenään käyttäväksi päiväkodiksi. Elokuun 1996 alusta lähtien
päiväkoti on toiminut varhaisen täydellisen kielikylvyn periaatteiden mukaan.
2. ARVOT JA TOIMINTAAJATUS
Toimintamme lähtökohtana on onnellinen lapsi. Pyrimme siihen hellällä huolenpidolla ja
luomalla kiireettömän ja turvallisen ympäristön. Onnellinen lapsi on itseensä
tyytyväinen, kokee onnistumisen iloa ja hän oppii luottamaan omaan osaamiseensa ja
on innokas oppimaan uusia asioita esim. uuden kielen. Itseensä tyytyväinen lapsi nauttii
leikeistä ja oppimisesta toisen lasten ja kasvattajien kanssa ja hän kestää paremmin
muutoksia uusissa elämän tilanteissa ja rutiineissa.
Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan arvopohdinnoissa tuli vahvasti esille
turvallisuus. Pyrimme yhdessä luomaan fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti
turvallisen perustan lapsen kasvamiselle, kehittymiselle ja oppimiselle.
Päiväkotimme tehtävänä on toimia vanhempien tukena lapsen hoidossa ja
kasvatuksessa. Lapsen monipuolisen kasvamisen perustana on vahva luottamus
lasten, hoitajien ja perheiden kesken. Luottamus syntyy avoimesta, kiinteästä ja
päivittäisestä vuorovaikutuksesta, jolla pyrimme toimivaan kasvatuskumppanuuteen.
3. IHMISKÄSITYS JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT
Kasvattajina saamme olla osallisina lapsen elämässä ja vastavuoroisesti oppia lapsen
tavasta käsitellä erilaisia asioita. Meillä on mahdollisuus ihailla miten lapsi uppoutuu
tehtäviinsä tai leikkiin tässä ja nyt käyttäen apunaan estottomasti fantasiaa.
Päiväkotimme toiminnan perustana ovat kunkin lapsen tarpeet ja toiveet siitä mitkä ovat
hänen kannaltaan hyvinvointia ja iloa tuottavia asioita. Kuuntelemme lasta yksilöllisesti
ja vastavuoroisuudessa vahvistamme lapsen minäkuvan kehitystä. Kunnioitamme
jokaisen lapsen yksilöllisyyttä kehittyä omassa tahdissaan. Kannustamme lasta
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tekemään asioita itse. Haluamme kuulla vanhempia heille tärkeistä arvoista lapsen
päivähoidossa.
Hyvät puitteet lapsen yksilölliselle hoidolle luo pienryhmätoiminta oman hoitajan
ohjauksessa.
Yksittäisten lasten ja perheiden tarpeista sekä koko henkilökunnan käsityksistä
yhdistellen suunnittelemme, ohjaamme, arvioimme ja kehitämme kullekin pienryhmälle
ja päiväkodille hoidon, kasvatuksen ja opettamisen kokonaisuuden.
Lapset pitävät yhtenä tärkeimpänä asiana päiväkodissa leikkikavereita ja mahdollisuutta
saada leikkiä vapaasti. Toivomme, että lapsen itsetunto kasvaisi myönteisten
kokemusten kautta, joita yhteinen leikki tarjoaa. Lapset tarvitsevat muita lapsia ja
aikuisia kasvunsa tukemiseksi. Lapsen sosiaalinen kasvaminen on vanhempien ja
hoitohenkilökunnan tärkeä päämäärä. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että lapsi tuntee
aikuisen läsnäolon koko hoitopäivän ajan.
Lasta havainnoimalla näemme, miten eri tunnetilat ohjaavat lapsen käyttäytymistä. Juuri
tunteiden käsittelyn kielikylvyssä koemme haasteellisena. Abstraktisista asioista
puhuminen kielikylpykielellä on vaikeaa, joten käytämme apuna runsaasti ilmeitä, eleitä
ja kehonkieltä. Usein varsinkaan pieni lapsi ei pysty ilmaisemaan itseään, jos tunteista
puhuttaessa käytetään pelkästään kielikylpykieltä. Siksi käytämme varsinkin hoidon
alkuvaiheessa apuna lapsen äidinkieltä.
Lapsi oppii vähitellen tunnistamaan itsessään tunteet, käsittelemään, hallitsemaan ja
puhumaan niistä. Aikuisen tulee kuunnella aidosti ja pukea tunteet sanoiksi.
Tämän havaittuaan lapsen on helpompi avautua ja hän uskaltaa olla oma itsensä. Hän
huomaa, että aikuinen haluaa auttaa ja kokee tulleensa ymmärretyksi.
Käsittelemättömät tunteet ovat usein taustana pahalle ololle, riehakkuudelle, pelleilylle
ja eristäytymiselle ja ne voivat häiritä lapsen hyvinvointia.
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Opittuaan tuntemaan ja käsittelemään monia erilaisia tunteita, lapsi oppii myös
näkemään muiden lasten ja aikuisten tunteita ja puhumaan niistä. Lapsen empatiakyky
kehittyy.
4. KASVATUSKUMPPANUUS
Jokaiselle uudelle hoidon aloittavalle lapselle ja hänen perheelleen järjestämme aikaa ja
mahdollisuuksia tutustua päiväkodin toimintaan. Uudelle lapselle nimetään oma hoitaja,
joka pyytää vanhemmat ensin tutustumaan päiväkotiin mielellään ilman lasta.
Sovimme jokaisen uuden perheen kanssa noin viikon mittaisen perehdyttämisajan
jolloin äidillä, isällä tai molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus olla lapsen mukana
hoidossa.
Vanhempien läsnäolo luo turvallisuuden tunnetta lapselle. Näin lapsi oppii helpommin
päiväkodin rutiinit ja hänen on myös helpompi irrottautua vanhemmistaan.
Vanhemmat tuntevat omat lapsensa parhaiten ja heillä on ensisijainen hoito ja
kasvatusvastuu. Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää vuorovaikutus vanhempien
kanssa koskien niin päiväkodin kuin kodinkin päivittäisiä tapahtumia.
Kasvatuksessamme pyrimme huomioimaan lapsen ja perheen toiveet. Jos perhettä
kohtaa jokin uusi elämäntilanne kuulisimme mielellämme siitä, jotta osaamme
asennoitua lapsen tunnevaihteluihin oikealla tavalla. Päiväkodin henkilökunnalla on
vaitiolovelvollisuus. Uskomme, että lapset tulevat mielellään päiväkotiimme ja myös
vanhemmat tuntevat aina itsensä tervetulleiksi vaikkapa aamupalalle, kahville tai
seuraamaan lasten leikkejä.
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Kuva: piparkakkutalkoot päiväkodissa
4.1. Dokumentointi
Päivittäin havainnoimme lapsen vointia, terveyttä, toimintaa ja ystävyyssuhteiden
toimimista. Meille on tärkeää, että jokaiselle lapselle löytyy kavereita. Yhteydenpito
vanhempiin on päivittäistä lasta tuotaessa ja haettaessa. Viikoittain vanhemmat saavat
sähköpostilla kirjeitä tulevasta toiminnasta sekä kommentteja tehdyistä retkistä, juhlista
tms. tavallisuudesta poikkeavista tapahtumista.
Välillä lähetämme kuviakin sähköpostitse. Ajankohtaiset kirjeet löytyvät myös eteisen
ilmoitustaululta. Joka syksy kutsumme valokuvaajan ottamaan ryhmäkuvan ja
yksittäiskuvat lapsista.
Lapsilla on henkilökohtaiset kansiot, joihin tallennetaan tehtyjä töitä ja elettyjä hetkiä.
Kansio pidetään päiväkodissa koko lapsen hoitosuhteen ajan ja kun hän lopettaa, saa
hän kansion mukaansa. Kansiot ovat aina lasten ja vanhempien selattavissa.
Tavoitteena on tallentaa muistoja ja ajatuksia päiväkotiajalta, esimerkiksi piirustuksia,
valokuvia ja tehtyjä tehtäviä. Jokainen kansio on erilainen ja kantajansa näköinen.
Päiväkodilla on digikamera ja kuvaamme erilaisia tapahtumia, jolloin vanhemmilla on
mahdollisuus nähdä sellaisiakin tilanteita, joihin he eivät normaalisti pääse mukaan.
Dokumentointia ovat myös kasvatuskeskustelut, joissa käytämme työvälineenä
esimerkiksi näitä kansiota. Kasvatuskeskusteluja käymme vähintään puolivuosittain,
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niissä käymme läpi jokaisen lapsen omaa kasvatussuunnitelmaa (kts. luku 11 lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma).

5. RAKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT – OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kielikylpypäiväkoti Sälen sijaitsee Lauttasaaren kirjastotalon päädyssä, osoitteessa
Pajalahdentie 10 C. Ulkoiluun päiväkodilla on ihanteelliset mahdollisuudet. Päiväkodilla
on oma aidattu piha, joka tarjoaa mahdollisuudet koti, rakentelu ja liikuntaleikkeihin.
Ulkoleikkivälineistöä kehitetään jatkuvasti, jotta se tarjoaisi mahdollisimman rikkaat
puitteet lasten luovalle leikille. Päiväkoti rajoittuu isoon Pajalahden puistoon, jossa on
sekä nurmi ja hiekkakenttää että rakennettuja leikkitelineitä. Puisto antaa oivat
mahdollisuudet kesäisin yleisurheilu ja palloilulajeille ja talvisin hiihdolle ja luistelulle.
Päiväkoti Sälen on liikkuva päiväkoti. Lasten kanssa ulkoillaan paljon. Toimintaamme
kuuluu myös Metsämörriretket. Olemme jakaneet lapset pienryhmiin iän mukaan, jolloin
voimme porrastaa esim. ulkoilua. Käytössämme ovat myös viereisen nuorisotalon
Apajan tiloja. Kerhohuoneessa tehdään esiopetuksen kuuluvia tehtäviä ja askarrellaan,
Apajan salia vuokraamme sisäliikuntaa, teatterileikkejä, juhlia ja tapahtumia varten.

Kuva: kalaretkellä
Psyykkisen ympäristön luovat sekä lapset että vanhemmat ja hoitohenkilökunta.
Päiväkodissamme on kolme kasvatusvastuullista ja kaksi avustavaa työntekijää.
Kuukausittain kokoontuvan Kielikylpypäiväkoti Sälenin vanhempainyhdistys ry:n
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hallituksen kokouksen esityslistalla on aina kohta: päiväkodin tarpeet. Haluamme tarjota
lapsillemme mahdollisimman antoisan ja kehittävän opetusympäristön ja koko
persoonan kehitystä tukevaa välineistöä ja materiaalia, joka asetetaan päiväkodissa
kaikkien lasten ulottuville. Uudistamme myös jatkuvasti ruotsinkielistä kieltä
rikastuttavaa pedagogista materiaaliamme.

6. TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT
Päiväkotimme toiminnalla on tietyt raamit: vuosi, kuukausi, viikko ja
päiväsuunnitelmat, jotka ovat ohjaajien suunnittelemat. Suunnitelmiimme saamme
vaikutteita lasten leikkien seuraamisesta. Nämä ehdotelmat tarjotaan pienryhmille
keskustellen yhdessä lasten kanssa, miltä ne heidän mielestään kuulostavat ja mitä
ehdotuksista voitaisiin toteuttaa tai mikä lapsia kiinnostaa. Suunnitelmien toteutus
tapahtuu lapsiryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan eli pyrimme lapsilähtöiseen
toimintaan.
Päivään kuuluvat toimintatuokiot, joissa ovat tavoitteet, sisällöt ja tilanteeseen sopivat
menetelmät. Nämä pääasiassa liikuntaan, kädentaitoihin, musiikkiin ja luonnon
tutkimiseen liittyvät toimintatuokiot valaisevat yhdessä valitsemaamme teemaa monelta
eri puolelta. Teemat elävät ja muotoutuvat kunkin lapsen ja lapsiryhmän mukaan. Lapsi
toimii aktiivisena oppijana ja on vuorovaikutuksessa toisiin lapsiin ja aikuisiin.
Toimintojen taustalla ovat lasten mielenkiinnon aiheet ja tietyt keskusaiheet, jotka elävät
vuodenaikojen ja luonnossa tapahtuvien muutosten mukaan. Maksuton esiopetus
toteutetaan päiväkodissamme aamupäivisin klo 913 välillä. Opetuksesta vastaa
esiopettaja.
Päiväkotielämään kuuluvat päivittäiset rutiinit: lapsi oppii pukeutumaan, peseytymään,
maistamaan erilaisia ruokalajeja jne. Rutiinien kautta lapsi oppii erilaisia taitoja selviytyä
itsenäisesti elämässä ja rutiinit helpottavat uuden kielen omaksumista. Niiden kautta
välittyy myös kulttuuri, jossa elämme. Pidämme kiinni päivittäisestä hiljentymis ja
lepohetkestä. Lapselle annetaan mahdollisuus nukkua päiväunet. Päivittäiseen
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hygieniaan kuuluu käsien pesu hoitoon tullessa, wc käyntien yhteydessä ja aina ennen
ruokailua sekä tarvittaessa.
Ruokahetket ovat kielikylpypäiväkodissa tärkeitä. Niissä opitaan hyviä ruokailutapoja ja
terveellisiä ruokatottumuksia. Ne ovat usein ensimmäisiä tilanteita, joissa lapset
käyttävät aktiivisesti ja usein pelkästään ruotsin kieltä. Päiväkotiimme ostetaan valmis
lounas. Välipaloista osa tulee valmiina ja osan valmistamme itse. Kaikki työntekijät ovat
suorittaneet hygieniapassin. Lapset saavat itse sanoa minkä verran ruokaa haluavat
lautaselleen. Kannustamme lapsia maistamaan kaikkia ruokaaineita. Keskustelemme
monipuolisen ruoan tärkeydestä ja merkityksestä ihmisen terveydelle ja kasvulle.
6.1.Oppimisen ilo
Hyvinvoiva ja onnellinen lapsi on vastaanottavainen ja utelias uusille asioille. Lapsi
pystyy käyttämään koko kehoaan ja kaikkia aistejaan oppimiseen. Virikkeellinen
ympäristö ja motivoitunut opettaja ovat hyvä lähtökohta oppimisen ilolle.
Pienryhmätoiminnan myötä oma hoitaja sitoutuu vastaamaan erityisesti oman ryhmän
lasten hyvinvoinnista. Lähtökohtana on, että oma hoitaja ”kasvaa” lapsen mukana
neljävuotiaasta kouluunlähtijäksi eli sama hoitaja pysyy lapsen ja perheen lähitukena
koko Sälenissä vietetyn ajan. Näin lapsen, hoitajan ja vanhempien kesken kasvaa
kiinteä vuorovaikutussuhde.
Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa lapsi voi vapautuneesti tehdä aloitteita, vaikuttaa
toimintaamme, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan.
Lapsi kokee olevansa hyväksytty omana itsenään ja nauttii estottomasti leikistä,
liikkumisesta ja puuhasteluistaan. Pienryhmässä kasvattajan on helpompi nähdä
jokaisen yksittäisen lapsen tarpeet ja pyrkiä vastaamaan niihin. Monet vanhemmat ovat
sitä mieltä, että vapautuneisuus ja iloisuus näkyvät ja tuntuvat päiväkotimme
toiminnassa. Lapset tulevat yleensä iloisina hoitoon ja nauttivat toistensa seurasta.
7. KIELI, VUOROVAIKUTUS JA KIELIKYLPY
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Kielikylpypäiväkoti Sälenissä toiminnan pohjana on ruotsin kielikylpymenetelmä. Kielen
omaksumiseen panostetaan kaikissa arjen tilanteissa. Kielikylvyn tavoitteena on
toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylvystä tehdyt tutkimukset osoittavat kielikylvyn
sopivan hyvin yli neljävuotiaille lapsille. Kun lapsi aloittaa kielikylvyssä, on hänen
äidinkielensä oltava vahva ja lapsen emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys siinä
vaiheessa, ettei kielikylvystä tule rasitetta lapselle. Uuden hoidon aloittaminen on
stressitilanne koko perheelle. Kielikylpyyn siirtymistä helpotetaan huolellisella
perehdyttämisellä. Tärkeää on yhteistyö kodin ja päiväkodin välillä sekä
molemminpuolinen kunnioitus.
Tärkeää on, että lapset kokevat ruotsinkielen oppimisen ja osaamisen positiivisena.
Lapsen on mahdollista nähdä, että ruotsin kieli elää myös päiväkodin ulkopuolella ja
hän saa mahdollisuuden käyttää sitä. Vierailut ja retket pyritään järjestämään
ruotsinkielisiin kohteisiin.

7.1

Kuunteleminen

Päiväkodissamme pyrimme tukemaan lapsen aktiivista kuuntelutaitoa, kuullun
ymmärtämistä ja keskittymiskyvyn kehittymistä. Lapsi on kielikylvyssä hyvin
haasteellisessa tilanteessa, kun on keskityttävä kuuntelemaan kummallakin kielellä.
Pyrimme järjestämään rauhallisen ympäristön, joka tukee keskittymistä kuuntelemiseen.
Jokaiselle lapselle annetaan rauha ja tila saada kuunnella toisen puhetta ja ajatuksia.
Keskustelujen lisäksi päiväkodissamme lorutellaan ja lauletaan ruotsiksi. Lorujen,
samoin kuin laulujen ruotsinkieliset sanat tarttuvat helposti lapsen mieleen.
Päivittäin lapsille luetaan kuvakirjoja ja satuja ruotsiksi. Esiopetusikäisten kanssa
keskustelu satujen sisällöstä sujuu jo ruotsiksi.
Isommat lapset jaksavat kuunnella ruotsinkielisiä satukasetteja. Lasten käytössä on
myös ruotsin kieltä vahvistavia tietokonepelejä.

7.2

Vuorovaikutus
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Sekä toisen ihmisen kuuntelemista, että itseilmaisua harjoittelemme päivittäin varsinkin
aamupiireissä ja toiminnallisissa ohjatuissa tuokioissa. Näissä tuokioissa on aina paljon
asiaa ja lapsilla on valtava tarve saada olla koko ajan äänessä. Tästä johtuen
pyydetään puheenvuoroa kättä nostamalla, jotta hiljaisemmatkin saavat äänensä
kuuluviin. Näin tuetaan lapsen itsetunnon kehitystä, rohkeutta, kokeilunhalua ja
yhteistyötaitoja. Päivittäisten tapahtumien kuvaamisen kautta aamupiirikeskusteluissa
lapselle muodostuu halu ja rohkeus käyttää ruotsinkieltä itsensä ilmaisemiseen ja
vuorovaikutustilanteissa selviämiseen.
Ajattelukyky ja mielikuvitus kehittyvät sekä sanavarasto laajenee, kun lapselle annetaan
mahdollisuus juttujen keksimiseen, loogiseen kerrontaan ja kuvakerrontaan. Lapsi saa
käyttää äidinkieltään niin kauan kuin haluaa, mutta rohkaisemme lasta ilmaisemaan
itseään vähitellen myös ruotsiksi. Päivittäin ruokaapulaiset kertovat ruotsiksi päivän
aterioiden nimet ja jokaisessa pöydässä nämä ruokaapulaiset antavat luvan aloittaa
ruokailun ”Var så goda”lauseella.

7.3

Kielellinen tietoisuus

Päiväkodissamme lapsi havaitsee konkreettisesti, että äidinkielen lisäksi on olemassa
muitakin kieliä ja lapsella herää halu omaksua uusia kieliä, varsinkin aluksi ruotsia.
Kielellisen tietoisuuden herääminen tapahtuu lasten ehdoilla leikkien.
Riimittely ja äänteillä leikkiminen luo pohjaa lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle.
Aikuisen malli kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa on tärkeä.
Tavoitteenamme on, että lapsi oppii ymmärtämään ruotsinkieltä ja viimeistään
esikouluvuotena myös ilmaisemaan itseään ruotsinkielellä.
Lasta rohkaistaan kokeilemaan uutta kieltä ja kiitoksen kautta kannustetaan lasta
käyttämään kielikylpykieltä yhä enemmän. Kielikylvyssä kieli omaksutaan luonnollisesti
eli lapsi alkaa käyttää kieltä ”huomaamattaan”.
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Päiväkodin teemaopetus vahvistaa kielen omaksumista; teeman aiheethan tulevat esiin
mm. kertomuksissa, lauluissa, liikunnassa, luontoretkillä ja askartelutuokioilla. Lisäksi
lorut, runot, laululeikit, pelit ja roolileikit tukevat kielen omaksumista.
Kasvattajat ja lapset rakentavat yhdessä leikkipisteitä, jolloin uudet käsitteet tulevat
tutuiksi ja hoitaja on mukana leikkipisteissä vahvistamassa kieltä.
Kasvattajat keksivät mitä moninaisimpia keinoja auttaa uuden kielen omaksumista
vähättelemättä vapaan leikin ja ulkoilun merkitystä kielikylvyssä. Retket ja tapahtumat,
joissa lapsilla on mahdollisuus kuulla ja käyttää kielikylpykieltä myös päiväkodin
ulkopuolella vahvistavat uuden kielen merkitystä.

7.4

Lukemis ja kirjoittamistaidot

Päiväkotimme pienimmilläkin lapsilla on jo herännyt mielenkiinto kirjoitettua kieltä
kohtaan. Neljävuotiaat harjoittelevat oman nimen lukemista ja kirjoittamista. Oma nimi
löytyy kirjoitettuna hyllystä, säilytyslokeroista ja kansiosta. Isommat lapset harjoittelevat
kavereiden nimien lukemista ja kirjoittamista. Päiväkotimme kalusteisiin ja esineisiin on
kirjoitettu nimilaput, joita varsinkin esiopetusikäiset mielellään lukevat ja kirjoittavat.
Haluamme herättää lukemis ja kirjoittamisharrastuksen myös aakkosilla, joita löytyy
monesta paikasta. Esioppilaat ovatkin innokkaita aakkosten, sanojen ja lauseiden
kirjoittajia. Kirjat ja kirjoitusvälineet ovat päiväkodissamme lasten vapaassa käytössä.

7.5

Kulttuuriperinne

Lapselle tarjotaan kokemuksia omasta kansanperinteestä, mutta myös
suomenruotsalaisesta ja muista kulttuureista. Lapsille luetaan kansansatuja ruotsiksi.
Perinteisiin kuuluvat merkkipäivät ja juhlat, joihin liittyvät laulut, leikit ja kertomukset.
Vanhempia kannustetaan keskustelemaan ja lukemaan lapsille äidinkielellä.
Ryhmätheraplay vuorovaikutusleikkituokioissa leikitään myös suomalaisia
perinneleikkejä.
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8. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA
Lapset leikkivät, liikkuvat, tutkivat ja harjoittelevat oppimiaan taitoja luonnostaan.
Leikeissä lapsen ongelmanratkaisukyky ja mielikuvitus kehittyvät. Lapsi luo suhteita
toisiin lapsiin ja aikuisiin, harjoittelee tunteiden käsittelyä ja oppii uusia asioita, varsinkin
sosiaalisen elämän perusteita. Lasten leikit vievät keskusaihetta eteenpäin.
Lapselle jatkuva liikkeessä oleminen on luontaista. Päivittäiset lepohetket katkaisevat
liikettä ja antavat lapselle mahdollisuuden rentoutua ja pysähtyä. Lapsi tutkii omaa
kehoaan ja sen suhdetta ympäristöön leikkien ja liikkuen. Lapsi kokeilee ja harjoittelee
oppimiaan asioita ilmaisemalla omia taiteellisia tuotoksiaan.
8.1. Leikkiminen
Järjestämme päiväkodissamme mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa lasten leikeille
rakentamalla lasten kanssa yhdessä leikkipisteitä. Leikkivälineet ja rooliasut ovat lasten
ulottuvilla. Pyrimme siihen, että lapsen leikkiä ei tietoisesti katkaista eikä leikkiä
välttämättä tarvitse korjata aina pois. Lapsen yhteistyötaidot kehittyvät, kun hän leikkii ja
toimii vertaisryhmässä. Erilaiset vuorovaikutustilanteet toisten lasten ja aikuisten
kanssa tukevat myös lapsen tunneelämän kehitystä.
Lukuvuoden alussa kokoonnumme koko henkilökunnan kanssa suunnittelemaan
tulevaa lukuvuotta. Mielessämme on useita hedelmällisiä aiheita keskusaiheiksi.
Kun tapaamme oman ryhmämme kokonaisuudessaan ja näemme ryhmän leikkivän,
muovaamme ideoitamme lasten tarpeita vastaavaksi rakentamalla leikkiympäristöä ja
tarjoamalla mielekkäitä leikkivälineitä. Leikkiä havainnoimalla saamme tietoa lapsen
hyvinvoinnista, vahvuuksista ja mahdollisesta tuen tarpeesta.
8.2. Liikkuminen
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Lapsella on mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen. Apajan salissa toteutamme
ohjattuja liikuntatuokioita, jolloin luomme lapselle mahdollisuudet kokeilla monipuolisesti
koko kehon toimintaa. Päiväkodin piha ja läheiset puistot antavat mahdollisuuden
kiipeilyyn, tasapainoiluun ja pelaamiseen.
Talvella luistelemme, hiihdämme ja laskemme mäkeä pulkalla. Kesällä vierailemme
puistoissa, pelaamme urheilukentällä ja kävelemme lähiympäristössä. Viimeistään
esiopetusvuonna käydään uimakoulua Mäkelänrinteen uintikeskuksessa. Aikuisen
tehtävänä on myös osoittaa liikkumiseen liittyviä vaaratekijöitä, jotta vältytään
loukkaantumisilta.
Liikkuminen tukee lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja terveyttä.
Monipuolisella liikkumisella edistetään myös lapsen oppimisvalmiuksia.
Liikkuminen helpottaa ajattelun ja ymmärtämisen kehitystä, vahvistaa lapsen
kehontuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa. Se antaa lapselle mahdollisuuden oppia
ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteitaan, harjoittamaan yhteistyötaitoja ja purkamaan
ylimääräistä energiaa. Liikkumisen avulla lapsi oppii tuntemaan oman kehon osat sekä
liikunnalliset käsitteet ruotsiksi. Kerran viikossa kävelemme Metsämörri retkellemme.
8.3. Tutkiminen
Metsämörri retkillä kiipeilemme kalliolla ja kivillä sekä tutkimme luontoa. Luonto antaa
runsaasti virikkeitä lapsen tutkimiselle. Luontoretkillä voimme havaita, miten yhdessä
lumoudumme ihmettelemään luonnon aarteita ja unohdamme helposti ajan kulun.
Yhdessä keskustelemme, kokeilemme eri aistein, vertailemme ja etsimme tietoa.
Lasten ulottuvilla ovat suurennuslasit, kiikarit ja luontokirjat. Lapset tutkivat pihaa
ulkoleikeissä ja sisällä leikkivälineet, tarvikkeet ja kirjat ovat mielenkiinnon kohteina.
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Kuva: luonnon tutkiskelua

8.4. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen
Lapsi haluaa ilmaista kokemaansa leikkimällä, keskustelemalla ja usein myös
piirtämällä vaikutteitaan paperille. Piirustusvälineet, kartongit, sakset ja kankaat ovat
lasten ulottuvilla. Osan tuotannostaan lapset haluavat viedä kotiinsa välittömästi, mutta
jotkut työt jäävät dokumentoitavaksi kansioon. Pyrimme järjestämään teemaan liittyen
muutaman museo, konsertti tai teatteriretken lukukauden aikana. Nämä retket antavat
pohdinnan aihetta pitkäksi aikaa. Teatterileikit ovat hyvin suosittuja ja niiden avulla
lapset harjoittelevat itseilmaisuaan. Päivittäin laulamme ja luemme yhdessä sekä
keskustelemme laulujen ja satujen sisällöstä.
9. VARHAISKASVATUKSEN ORIENTAATIOT
Valtakunnallisessa Stakesin varhaiskasvatussuunnitelmassa ja Helsingin
varhaiskasvatussuunnitelmassa on valittu alle esiopetusikäisten hoitoon matemaattinen,
luonnontieteellinen, historiallisyhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis
katsomuksellinen orientaatio.
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Lapset kehittyvät yksilöllisesti, joten on vaikea vetää rajaa millaista toimintaa kullekin
lapselle on tarjottava. Päiväkodissamme toimintamateriaali on lasten ulottuvilla, joten
kukin saa valita haluamansa toimintamuodon oman tasonsa ja mielenkiinnon mukaan.
Olemme havainneet, että monet viisivuotiaat haluavat mielellään toimia esioppilaiden
seurassa ja käyttää esiopetukseen suunnattua materiaalia. Toisaalta taas esioppilaat
saattavat viihtyä neljävuotiaiden leikeissä. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että kaikilla
kuusivuotiailla on oikeus esiopetukseen.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että lapsi omaksuu perustietoja, taitoja ja
valmiuksia oppimisen eri alueilta yksilölliset kehitystarpeet huomioituina. Tavoitteena on
myös, että lapsen itsetunto ja myönteinen minäkuva vahvistuvat. Tähän pyritään
tarjoamalla lapselle myönteisiä oppimiskokemuksia. Toiminnan tulee olla monipuolista
sisältäen eri osaalueita, joskin nämä nivoutuvat usein toisiinsa. Lasta kannustetaan
kokeilemaan, ajattelemaan ja käsittelemään oppimaansa. Tavoitteena on kehittää
oppimaan oppimisen taitoja.
Käymme esioppilaiden kanssa sekä syys että kevätlukukautena tutustumassa kouluun
ja opettajaan sekä pohdimme vanhempien kanssa lapsen kouluvalmiuksia. Näin sekä
lapsi että vanhemmat saavat enemmän aikaa valmistautua lapsen koulun aloittamiseen.

9.1. Matemaattinen orientaatio
Haluamme tarjota lapselle mahdollisuuksia löytää monta ratkaisua tehtävään ja
toimintaan. Lasketaan laulaen, leikkien ja pelaten sekä tehtäviä ratkaisten. Kokeillaan,
tutkitaan, suunnitellaan, tehdään päätelmiä ja kehitetään muistia sarjoittaen ja
vertailemalla esineiden kokoja, painoa, pituutta ja määrää. Pohditaan mitä on puhuttu
ja kirjoitettu luku. Minkä verran painaa esim. lumipallo, mitä tapahtuu kun se sulaa eli
minkä verran tulee vettä? Mittayksiköt tulevat hyvin tutuiksi lasten kanssa yhdessä
leipoessa.
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Lasta ohjataan itsenäiseen ajatteluun ja aktiiviseen oppimiseen konkreettisen
matemaattisen materiaalin avulla ja vaihtelevia työskentelytapoja käyttäen.
Pienimmät lapset oppivat ymmärtämään lukukäsitteen 110 ja esioppilaat oppivat
käsitteet 10 100. Lapset harjoittelevat konkreettisesti myös yhteen ja vähennyslaskua.
Kaikella meitä ympäröivällä on matemaattinen ulottuvuus, määrä ja muoto.
Matematiikkaa on kaikessa, mitä ihminen on tehnyt. Lapsi oppii päättelyn keinoin, vaihe
vaiheelta osoittamaan totuuksia.
Lapsi huomaa ajan kulumisen käsitteiden eilen, tänään ja huomenna avulla sekä syy
seuraussuhteen ymmärtämisen. Ajan mittaamisessa harjoittelemme esioppilaiden
kanssa täysien tuntien ja minuuttien seuraamista päiväkotimme seinillä olevista
kelloista. Pyrimme järjestämään lasta aktivoivan oppimisympäristön siten, että lapsessa
herää halu kokeilemaan, tutkimaan ja ratkaisemaan ongelmia. Esiopetusikäiset pitävät
loogisesta järjestämisestä ja luokittelujoukkojen muodostamisesta. Esioppilaat
tunnistavat jo muodot: ympyrä, nelikulmio, vinoneliö, suorakulmio ja kolmio sekä
tilakäsitteet ja vasen – oikea. Nämä esiintyvät esioppilaiden tehtävissä.
Lukusuunnan lisäksi harjoittelemme isompien lasten kanssa vuodenajat, kuukaudet ja
viikonpäivät ja ne saavat ruotsinkieliset käsitteet.
Esiopetusvuonna tulevat tutuiksi myös mittojen ja rahan käsite ruotsiksi.
Lapselle annetaan kokemuksia matematiikan läsnäolosta arkipäivässä, sen
käyttökelpoisuudesta, sovellettavuudesta ja hyödyllisyydestä. Lapselle pyritään
antamaan matematiikasta ja sen oppimisesta myönteinen ja ennakkoluuloton kuva, joka
tukee hänen jatkuvaa matematiikan oppimistaan.
Lapsia kannustetaan luovaan ongelmanratkaisuun niin, että lapsi tutustuu
matematiikkaan koko kehollaan ja eri aistein: leikkien, liikkuen, toimien ja kokeillen.
Lapsen matemaattinen ajattelu kehittyy, kun lapsi saa kokemuksia matematiikan
käsitteellisyydestä ja hän saa tilaisuuden oppia esille otettuja käsitteitä monipuolisesti.
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Kuva: matematiikkaa luonnossa
9.2 Luonnontieteellinen orientaatio
Lapsi saa tietoa ympäristöstään – luonnosta sekä ihmisistä viikoittaisilla Metsämörri
luontoretkillämme. Lapset nauttivat luonnossa liikkumisesta. Motoriikka ja jaksaminen
kehittyvät. Luonnon kunnioittaminen ja suojeleminen ovat osa
ympäristökasvatustamme. Luontoretkillämme havainnoimme sään ja vuodenajan
vaihteluita sekä luonnon ilmiöitä.
Opetellaan tutkimaan, tunnistamaan ja nimeämään lähiympäristöstä löytyviä eläimiä,
lintuja ja kasveja. Päiväkotimme pihapiirissä asuu oravia, mustarastaita, fasaaniperhe,
rusakkoja sekä monia muita vierailevia eläimiä. Niitä voimme tarkkailla ikkunasta tai
ulkoillessamme päivittäin. Olemme ulkona säällä kuin säällä pakkasrajat huomioiden.
Ulkoilemme myös lähialueen metsissä, kallioilla ja meren rannoilla. Rakennetun
ympäristön eli puistoympäristön ja luonnonympäristön erot tulevat tutuiksi.
Rakennettuun kaupunkiin tutustumisen yhteydessä voimme pohtia, mikä on kaunista,
miltä seiniin töherretyt kirjoitukset näyttävät.
Keväisin innostumme kylvämisestä ja istuttamisesta sekä kasvien hoitamisesta.
Haluamme ohjata lapset ymmärtämään myös keräilyn, marjastamisen, sienestämisen,
kalastamisen ja metsästyksen merkitystä. Luonto ja ympäristö tarjoavat loistavat
puitteet ruotsinkielen oppimiselle. Luonnon materiaali rikastuttaa myös matemaattisten
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käsitteiden oppimista. Kivistä ja kepeistä voi muotoilla esim. kellon. Luonnossa
oppiminen tapahtuu kaikkia aisteja käyttäen: kuulemalla, näkemällä, tuntemalla,
haistamalla ja maistamalla.
9.3. Historiallis yhteiskunnallinen orientaatio
Lasten oman ja leikkikaverien kodin sijainnin hahmottaminen on tärkeää. Lapset tutkivat
mielellään ketkä asuvat lähekkäin. Esimerkiksi kotiovi teeman aikana vierailimme lasten
kotiovilla. Valokuvien ja lehtien katseleminen herättää lapsissa paljon kysymyksiä, joihin
etsimme yhdessä vastauksia.
Lauttasaari on historiallista aluetta. Käymme retkellä Myllykalliolla, jossa on
2.maailmansodan aikainen tykki. Metsämörri paikkamme lähellä on Krimin sodan (1855)
aikaisia linnoituksia, historiaa on joka paikassa. Merellä ohi lipuu vanhoja tuttuja sekä
vierailevia aluksia. Mistä ne tulevat, minne menevät? Liikkuessamme kaupungilla
tarkkailemme taloja, patsaita ja kadunnimiä ja mietimme niille paikkaa nykyajassa.
Ympärille katsominen on kuin tarinassa eläisi. Vierailukohteemme vaihtelevat vuosittain,
lapsille ja henkilökunnalle on kehittävää ja mukavaa tutustua uusiin kohteisiin. Jokainen
lapsi saa kosketuksen historiaa myös vanhempien ja isovanhempien kautta.
Lauttasaaren St Jacobin kirkossa vieraillessamme saatamme käydä myös
sankarihautausmaalla.

Kuva: Suomen historiaa
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9.4. Esteettinen orientaatio
Taiteella on merkittävä osa kokonaispersoonallisuuden kehittymisessä. Taiteellinen
ilmaisu on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa elämys, havainnointi, ajattelu ja
tuottaminen ovat samanaikaisia ja toisiaan sääteleviä voimia. Leikin ja taiteellisen
toiminnan avulla lapsi etsii tietoa itsestään ja ympäröivän maailman ilmiöistä. Ilo, leikki
ja mielikuvituksen käyttö liittyvät oleellisesti lapsen taidekokemuksiin. Vuodenajat ja
pyhäpäivät huomioidaan päiväkotimme esteettisessä ilmapiirissä.

Kuva: värimaailma
9.4.1. Kuvataiteet
Erilaisia kuvataidevälineitä, materiaaleja ja tekniikoita kokeilemalla lapsi tulkitsee
tunteitaan ja kokemuksiaan. Tunneelämä ja mielikuvitus pääsevät valloilleen.
Esim. muovailuvaha, savi ja villa tuovat lapsen kuulo ja tuntomuistialueille kokemusta,
elämystä ja iloa. Näkömuistia kehittävät valon ja varjon ymmärtäminen sekä
väriympyrän eri sävyt, joita kokeillaan piirtäen ja maalaten. Paikkaa, aikaa, perspektiiviä
ja ulottuvuutta harjoitellaan askarrellen, leikaten ja liimaten. Lapselle välittyvät
esteettiset arvot hänen tuottaessaan uutta ja ainutlaatuista lapsen omaa työtä.
Ryhmässä voidaan toteuttaa myös kollaasi, tekstiili ja puutyötä. Ympäristö ja luonto
antavat paljon esteettisiä elämyksiä ja muistoja, joita esim. piirrämme.
9.4.2. Musiikki
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Musiikilla on keskeinen sija päiväkotimme jokapäiväisessä elämässä. Laulut ovat oiva
tapa omaksua uutta kieltä. Laulujen rytmi ja sanoitus tarttuvat helposti lapsen mieleen ja
lapset nauttivat uusien laulujen oppimisesta. Laulamme useamman kerran päivässä ja
lisäksi kokoonnumme kerran viikossa koko päiväkodin yhteiselle laulutuokiolle.
Laulutuokioissa tutustumme myös eri soittimiin ja lapsilla on mahdollisuus saada
kanteleen soiton opetusta pienissä ryhmissä. Meille on myös tarjoutunut muutaman
kerran lukuvuodessa mahdollisuus osallistua Öppna Daghemmet Tallenin
musiikkituokiolle. Käymme vuosittain ruotsinkielisessä lasten konsertissa tai teemme
vierailun oopperaan.
9.4.3. Teatteri
Roolivaatteet ja käsinuket ovat koko ajan lasten saatavilla. Lapset keksivät omia
esityksiään, jotka rikastuttavat mielikuvitusta ja kehittävät itseilmaisua.
Valitsemansa roolin avulla lapsi oppii verbalisoimaan omia tunteitaan, ajatuksiaan ja
mielikuviaan myös kielikylpykielellä. Aremmatkin lapset saavat piilevät voimavaransa
käyttöön. Ilmaisu alkaa pienistä asioista. esim. oman nimen laulamisesta erilaisten
tuokioiden alussa. Lapset haluavat usein aikuisen mukaan näytöksen suunnitteluun.
Yhteistyössä rakennamme näytöksiä, joita esitämme toisille lapsille ja vanhemmille
joulu ja kevätjuhlissa. Vuosittain vierailemme teatterissa, mm. ruotsinkieliset Unga
Teaternin näytökset kuuluvat ohjelmistoomme.

9.5. Eettinen orientaatio
Pyrimme kaikin muodoin luomaan turvallisen yhteisen ilmapiirin ja vahvistamaan lapsen
myönteistä minäkuvaa, itsetuntoa ja oman tahdon muodostumista. Lapsen itsetunto
kasvaa, kun hän yltää ihanteisiinsa ja vastaavasti lapsella on huono olo, kun hän ei ole
tyytyväinen itseensä. Lapsi saa olla erehtyväinen ja saa epäonnistua. Jokaisella
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lapsella on oma kehitystahtinsa. Vähitellen lapsi oppii erottamaan mikä on oikein ja
mikä väärin.
Yhteisöä koskevat tietyt säännöt eli toiminnalla on tietyt rajat, jotka jokaisen meistä on
omaksuttava. Päiväkodissamme on nollatoleranssi kiusaamiseen. Aikuinen pohtii lasta
askarruttavia kysymyksiä yhdessä lasten kanssa. Yritetään välttää ennakkoluuloja ja
pelkoja, joita uudet asiat ja ihmiset voivat aiheuttaa. Lapsia valmistetaan uusiin
tapahtumiin esim. vierailuihin ja retkiin.
Itseluottamus ja itsensä arvostaminen luovat pohjan toisten arvostamiselle ja
kunnioittamiselle. Kyky asettua toisen asemaan on tärkeää suvaitsevuuteen
kasvamisessa. Aikuisten avoin ja arvostava suhtautuminen erilaisiin katsomuksiin
auttaa lasta ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Eettinen ja moraalinen kasvu
rakentuu niille kokemuksille, joita lapsi kohtaa arkielämässä ja hän vähitellen oppii
ymmärtämään oman toimintansa merkityksen muille ihmisille ja ympäristölle. Pyrimme
herättämään lapsissa vastuuntuntoa luontoa ja eläimiä kohtaan.
9.6. Uskonnollis katsomuksellinen orientaatio
Päiväkotimme yhtenä tehtävänä on kristillisten perusarvojen ja kulttuuriperinteen
siirtäminen. Hoito ja kasvatuskeskusteluissa käymme läpi perheiden toiveet eli miten
he haluavat päiväkotimme välittävän kristillisiä ja katsomuksellisia arvoja. Kristillisiin
perusarvoihin kuuluu rakkauden ja vastuuntunnon kehittyminen. Pyrimme
kasvattamaan lapsia suvaitsevaisuuteen ulkomuodoltaan erilaisia ihmistä ja erilaisia
näkemyksiä kohtaan. Tärkeää on toisen ihmisen auttaminen.
Lukuvuoteen sisältyy kirkkovuosi, jota seuraamme ja usein myös kristillisiä
perhetapahtumia. Esioppilaiden kanssa keskustelemme myös hiljentymisen ja
rukouksen merkityksestä.
Käymme Johannes församlingenin järjestämissä joulu ja pääsiäishartauksissa St
Jacobin kirkossa. Laulamme virsiä ja saamme osallistua jumalanpalveluksen kulkuun.
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Kuva: itämaan tietäjien aarteet
10. LAPSEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA
Pyrimme näkemään jokaisessa lapsessa moninaiset vahvuudet, joita korostamalla
haluamme tukea lapsen itsetunnon kehitystä. Ihmisen elämään kuuluvat tietyt
murrosvaiheet, joiden kautta kasvamme vahvemmaksi. Lapsuus on hyvin merkittävää
aikaa ja kehitykseen kuuluvat uhmakaudet kokee meistä jokainen yksilöllisesti.
Päiväkoti on mitä otollisin paikka harjoitella eriikäisten lasten ja aikuisten kanssa
empatiataitoja. Tavoitteena on, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan pienryhmissä
tapahtuvaan vuorovaikutusleikkiryhmään. Näissä harjoitellaan empatiataitojen lisäksi
toisten huomioimista. Vuorovaikutusleikkiryhmissä lapset saavat osakseen aikuiselta
myös yksilöllistä hoivaa ja kannustavaa huomiota.
Hoitopaikan muutos tai perheessä tapahtuneet muutokset saattavat uhata herkän
lapsen hyvinvointia. Avoin yhteistyö vanhempien ja hoitajien kesken, jolloin uskalletaan
kertoa avoimesti lasta kohdanneista vaikeuksista. Näin voidaan auttaa lasta
yhteisvoimin löytämään jo varhaisessa vaiheessa sopiva tapa tukea lapsen kasvua.
Lasten neuvolan kanssa tehtävä yhteistyö varsinkin viisivuotistarkastuksen yhteydessä
auttaa sekä vanhempia että päiväkodin henkilökuntaa näkemään lapsen
kokonaisvaltaisen kehittymisen.
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Lapsen vaikeudet saattavat olla myös fysiologisista syistä johtuvia. Tällöin tarvitsemme
kiertävän erityislastentarhanopettajan tukea löytämään vanhempien kanssa yhdessä
lasta kuntouttavia tahoja.
Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien ja
kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa kuntoutussuunnitelma, jossa mietitään
lapsen vahvoja puolia, riskitekijöitä ja vaikeuksia. Sovimme kehitystavoitteista,
oppimisympäristön muutostarpeista, tukipalveluista ja menetelmistä. Lapsen kehitystä
seurataan päivittäin vanhempien kanssa keskustelemalla ja kasvun kansiota
täydentäen. Lähtökohtana on lasta kiinnostavat ja innostavat asiat ja niitä pyritään
tukemaan. Jos havaitsemme, että jollakin lapsella on erityistarpeita kasvuvaiheessaan,
niin konsultoimme erityislastentarhanopettajaa. Erityistukea tarvitsevaa lasta ei eriytetä
ryhmästä vaan hänet integroidaan ryhmän sisällä ja toiminta pyritään muokkaamaan
sellaiseksi, jossa on kaikille lapsille sopivasti haasteita. Mikäli lapsella on
lääkärinlausunto, hänen on mahdollista päästä kahden paikalle, jolloin lapsiryhmä on
pienempi.
11. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
Toivomuksemme on, että perheet toisivat mukanaan edellisestä hoitopaikasta lapsen
varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman sekä esittelisivät mahdollisen
henkilökohtaisen kansion.
Vanhempien kanssa käydään hoidon alussa aloituskeskustelu. Tätä ennen olemme
antaneet perheille päivähoidon aloitusta edeltävän keskustelulomakkeen etukäteen
täytettäväksi.
Noin kahden kuukauden kuluttua aloituksesta käydään vasukeskustelu, jossa sovitaan
siitä, miten lapsen kehitystarpeisiin vastataan, kuinka lapsen yksilöllisyys huomioidaan
ja miten lapsen vahvuudet otetaan huomioon toiminnassa.
Tässä keskustelussa sovitaan myös mahdollisista tukitoimista. Näitä tukitoimia ovat
mm. lapsen perustaitojen harjaannuttaminen, itsetunnon vahvistaminen, lapsen oman
toiminnan ohjaus ja lapsen ensimmäisen kielen vahvistaminen.
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Viisivuotiaiden lasten vanhempien kanssa keskustellaan asioista, joita käydään läpi
lapsen viisivuotistarkastuksessa neuvolassa.

Vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa on kaikkien osapuolten hyvä tietää,
missä kehitysvaiheessa kukin lapsi on ja mitkä ovat ne kehitystavoitteet joihin kukin
lapsi on kasvamassa. Hoito ja kasvatuskeskustelut käydään vanhempien kanssa
vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa tai aina kun aihetta ilmaantuu.
Esioppilaiden ja vanhempien kanssa täytetään syksyisin Lapsen esiopetuksen
suunnitelma. Leops arvioidaan yhdessä keväällä ja se lähetetään vanhempien
suostumuksella toukokuun lopussa tulevalle opettajalle.
12. YHTEISTYÖ
Yhteistyö vanhempien kanssa on päiväkodissamme luontevaa. Kielikylpypäiväkoti
Sälenin vanhempainyhdistys ry. hallinnoi päiväkodin toimintaa. Vanhemmilta saamme
palautetta ja he esittävät toiveitaan toimintamme kehittämiseksi edelleen.
Päiväkotimme tekee yhteistyötä naapurimme nuorisotalo Apajan kanssa, josta
vuokraamme toimintatiloja. Yhteistyökumppaneinamme ovat Lauttasaaren
kielikylpyryhmät sekä muut pääkaupunkiseudun kielikylpypäiväkodit. Päiväkotimme
edustaja osallistuu myös koko Lauttasaaren päivähoitoa koskeviin kokouksiin. Pidämme
myös yllä yhteistyötä tulevan kielikylpyluokan opettajan kanssa. Päiväkodistamme on
edustus myös Lauttasaaren Kielikylpyyhdistys ry:n hallituksessa. Lasten neuvolan
kanssa tehtävää yhteistyötä vanhempien tuella vahvistetaan entisestään, varsinkin 5
vuotisseurannan osalta.
Lasten on hyvä olla vuorovaikutussuhteessa ruotsia käyttäviin yhteisöihin, mm.
Johannes församlingen kutsuu päiväkotimme lasten hartaushetkiin. Kehittelemme
yhteistyötä myös Folkhälsanin kanssa. Mahdollisuuksien mukaan käytämme
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ruotsinkielisiä kulttuuripalveluja. Erityislastentarhanopettaja käy päiväkodissa
keskustelemassa ja konsultoimassa. Kirjasto samassa talossa, on päiväkodin
vierailujen kohde. Kaupungin liikuntatoimi jäädyttää luistelukentän viereiselle
urheilukentälle. Lounas ja osa välipaloista tilataan kaupungin omistamasta Palmiasta.
Kiinteistöä käy huoltamassa kaupungin kiinteistöhuolto. Päiväkodilla on lain mukainen
työterveyshuolto.
13. ARVIOINTI
Lapsi asettaa toiminnalleen tavoitteita. Lapsi voi itse tarkistaa, onko hän päässyt
päämääriinsä esim. henkilökohtaista kansiota katselemalla. Lapset voivat myös
vanhemman tai hoitajan opastuksella täyttää ns. itsearviointilomakkeita. Hoitajat ja
vanhemmat voivat sanallisesti arvioida lapsen kasvua ja oppimista kannustaen ja
lapsen vahvuuksia korostaen.
Lapsen vasua arvioidaan jatkuvasti tai ainakin keväisin ja syksyisin yhdessä
vanhempien kanssa keskustellen tietääksemme vastaako suunnitelma lapsen tarpeita.
Muutokset, uudet sopimukset ja arviointitulokset päivätään ja kirjataan ylös.
Säännöllisin väliajoin tehdään vanhemmille ja lapsille tyytyväisyyskysely.
Kehittämiskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa vuosittain. Välittömän
palautteen saa kukin hoitaja lapsen käyttäytymistä ja reaktioita seuraamalla.
Viikoittain pidättävillä suunnittelutuokioilla henkilökunta vaihtaa ajatuksiaan viikon
tapahtumista ja näiden kokemusten pohjalta suunnitellaan uutta. Joka kuukausi on
henkilökunnalla myös iltakokous. Toiminta muuttuu, kehittyy ja sitä tarkennetaan kunkin
lapsen, lapsiryhmän ja hoitajien tarpeiden mukaan yhteisesti sopien. Henkilökunta
haluaa kehittää työtään ja on innostunut osallistumaan täydennyskoulutuksiin ja
erilaisille ammattia ja hyvinvointia edistäville kursseille.
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Päivitämme VASUa tarpeen tullen yhdessä perheiden kanssa. VASUn tekeminen on
tuntunut välillä raskaalta, mutta sitä tehdessä olemme kokeneet ratkiriemukkaita hetkiä
ja olemme saanet monia kehitysideoita.
Kiitos kaikille VASUn tekemisessä avustaneille.
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LIITE
KYSELY VANHEMMILLE
PÄIVÄKOTI SÄLENIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAA VARTEN
1. KERTOKAA PERHEENNE KANNALTA KOLME TÄRKEINTÄ ASIAA, JOTKA
VAIKUTTAVAT LAPSENNE KASVUUN JA KEHITYKSEEN
PÄIVÄKODISSAMME?

2. MITEN PITKÄLLE NÄMÄ ASIAT TOTEUTUVAT SÄLENISSÄ?

3.

KEHITTÄMISTARPEITA? MIHIN ASIOIHIN TOIVOISITTE PARANNUSTA JA
MILLÄ KEINOIN?

4. MUUTA KERROTTAVAA PÄIVÄKOTIMME TOIMINNASTA?
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