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1. Päiväkoti Veijari

Päiväkoti Veijari sijaitsee Lauttasaaressa, Vattuniemen asuinalueella, eteläisessä

Helsingissä. Saaren hyvät ulkoilumaastot sekä rakennetun ja rakentamattoman

kaupunkiluonnon vaihtelut luovat hyvät mahdollisuudet luontoretkille. Hyvä julkinen

liikenne, joka länsimetron valmistuttua vielä paranee ja mahdollistaa retket esim.

museoihin ja näyttelyihin.

Veijari aloitti toimintansa kerrostalon alakerrassa sijaitsevissa tiloissa talon valmistuttua

tammikuussa 2001. Veijarissa on 44 0-5-vuotiasta lasta ja 8 hoito-ja kasvatusvastuullista

työntekijää.

Lapset on jaettu kahteen ryhmään, Vekaroihin ja Vintiöihin. Ulkoilu tapahtuu läheisessä

Veneentekijän puistossa, joka on varattu arkisin päiväkodin käyttöön.

Veijarin keittiössä ruoan valmistaa Palmian keittäjä ja siivouksesta huolehtii Palmian

palvelutyöntekijä.

1.2 Johdantoa

Veijarin uuden Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen aloitettiin tammikuussa 2013.

Pitkien pohdintojen tuloksena päätimme aluksi, että sisällysluettelo noudattaa pitkälti

Päiväkoti Pajalahden varhaiskasvatussuunnitelman sisällysluetteloa, näin saamme

yhtenevät vasut koko yksikköömme.  Veijarin ominaispiirteet avautuvat suunnitelman

sisällössä.

Työstimme suunnitelmaa yhdessä osio kerrallaan iltapalavereissa. Pyrimme näin

takaamaan jokaisen henkilökunnan sitoutumisen varhaiskasvatussuunnitelmaamme.

Viimeiset lauseet kirjasimme siihen tammi-helmikuussa 2014 ja Viraston

lausuntokierroksen jälkeen hyväksyimme uuden vasumme 7.10.2015.

Lastentarhanopettajamme kirjasivat sen lopulliseen muotoonsa.  Veijarin

varhaiskasvatussuunnitelma voi hyvin arjessa ja ohjaa päivittäistä

varhaiskasvatustyötämme.



2.  Arvot ja toiminta-ajatus

Luottamus

Lämmin vastaanotto heti päivähoidon alkaessa (ensikontakti, pehmeä lasku,

aloituskeskustelu) luo pohjan avoimelle vuorovaikutukselle perheen kanssa ja vaikeistakin

asioista voidaan keskustella. Päivittäiset keskustelut lapsen tuonti- ja hakutilanteissa sekä

lapsen vasun laatiminen yhdessä vanhempien kanssa ylläpitävät luottamuksellista

suhdetta.

Kunnioittaminen

Kunnioitamme perheiden erilaisia arvoja ja vanhempien näkemyksiä omasta lapsestaan

kasvatuskumppanuudessa. Kaikkia lapsia kohdellaan Veijarissa tasavertaisesti ja

oikeudenmukaisesti. Säännöt ovat kaikille samat, mutta toteutamme niitä kunnioittaen

lasten erilaisuutta. Arvostamme kaikkien työntekijöiden osaamista ja hyödynnämme

erilaisia näkemyksiä työn suunnittelussa.

Turvallisuus

Haluamme, että lapsi viihtyy ja kokee olonsa Veijarissa turvalliseksi ja hän tietää olevansa

arvokas juuri sellaisena kuin on. Veijarissa lapsilla on mahdollisuus oppia, kasvaa ja

kehittyä lämpimässä ja turvallisessa ympäristössä. Kasvattajan tehtävä on olla lapsen

kanssa yhdessä ihmettelijä, kanssakulkija, antamalla hänelle ennen kaikkea aikaa.

Kasvattaja on kuuntelija, kasvun tukija, mahdollisuuksien antaja ja havaintojen tekijä.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksemme pohjana ovat arvomme, mistä yhdessä loimme toiminta-

ajatuksemme.  Toiminta-ajatus on kaiken työskentelyn pohja varhaiskasvatustyössämme.

Veijari on lämmin ja kodikas leikkimisen ja oppimisen paikka. Yhdessä toisten lasten ja

aikuisten kanssa lapsi ihmettelee maailmaa turvallisessa ympäristössä kunnioituksen

ilmapiirissä.



3.  Varhaiskasvatuksen lähtökohta päiväkoti Veijarissa

3.1 Lapsikäsitys

Lapsi on utelias ja hän esittää kysymyksiä, joihin yhdessä muiden lasten ja aikuisten

kanssa hakee vastauksia. Lapsella on halu uuden etsimiseen ja löytämiseen. Lapsi on

ajattelussaan moniulotteinen, hän havaitsee, vastaanottaa ja käsittelee tietoa omien

kokemustensa ja kiinnostuksenkohteidensa pohjalta.

Lapsella on kyky heittäytyä sadun maailmaan ja sitä kautta rakentaa omaa maailmaansa.

Lapsi on vahva ja samalla herkkä haavoittumaan. Meiltä aikuisilta vaaditaan herkkyyttä

huomata lapsen erilaiset tarpeet. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen

kokeminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Pettymyksissään, tunnekehityksessään ja

rakentaessaan moniulotteista minäkuvaansa lapsi tarvitsee aikuista ja muuta lapsiyhteisöä

peilatakseen kokemaansa ja ratkaisujaan.

3.2 Oppimiskäsitys

Lapsi oppii kyselemällä, tekemällä ja itse löytämällä. Ei ole yhtä ainoaa tapaa oppia, vaan

oppiminen on yksilöllistä. Haluamme korostaa lapsen roolia omassa

oppimisprosessissaan, hän on utelias kokeilija ja ajattelija. Lapsi kokee onnistumisen ja

oivaltamisen iloa. Läsnä oleva kasvattaja on kannustaja ja kyselijä, hän auttaa lasta

löytämään uusia näkökulmia.

Leikkimisellä on lapsen oppimisprosessissa iso merkitys. Leikkiessään lapsi käsittelee

oppimaansa, näkemäänsä ja kokemaansa. Leikin kautta lapsi voi myös käsitellä hänelle

vaikeita ja uusia asioita. Yhdessä leikkimällä ja kasvattajan tuella, lapset oppivat

sosiaalisia taitoja, erilaisia tapoja toimia ja ymmärtämään erilaisuutta.

Kasvattajan tehtävä Veijarissa on antaa lapselle aikaa ihmetellä ja olla kanssakulkija

lapsen kasvuprosessissa. Kasvattaja luo hyväksyvän ja sallivan ilmapiirin, joka rohkaisee

arempaakin lasta yrittämään uusia asioita. Kasvattaja antaa lapselle pohdintaa herättäviä

kysymyksiä, ei valmiita vastuksia. Hän on lapsen oppimisen mahdollistaja.



3.3 Tiedonkäsitys

Tieto on jatkuvasti muuttuvaa. Tietoa voi tutkia ja tarkastella. Lapsella pitää voida olla

mahdollisuus löytää itse ratkaisuja yrityksen ja erehdyksen kautta. Tietoa pitää voida

kyseenalaistaa, ei ole olemassa yhtä oikeaa tietoa.

3.4 Havainnointi

Havainnoimalla lasta leikeissä ja muissa toiminnoissa, meille muodostuu vähitellen kuva

lapsesta yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Lapsen leikkien ja toimintojen kirjaaminen auttaa

meitä ymmärtämään lasten keskinäisten suhteiden merkityksen. Tämän avulla pystymme

järjestämään leikki- ja muita tilanteita siten, että ne tukevat jokaisen lapsen hyvinvointia ja

oppimista. Havaintomme ohjaavat oppimisympäristön ja toiminnan suunnittelua.

4.  Oppimisympäristö

Oppimisympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden

kokonaisuudesta. Oppimisympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, lähiympäristö sekä

toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä erilaiset

materiaalit ja välineet.

4.1 Fyysinen oppimisympäristö

Päiväkoti Veijari toimii kerrostalon alakerrassa sijaitsevissa tiloissa. Kummallakin ryhmällä

on omat ryhmätilansa, joita yhdistää pitkä käytävä. Käytävän varrella on lasten käytössä

olevia pienryhmätiloja sekä keittiö ja sosiaaliset tilat.

Fyysisen oppimisympäristön merkitys lapselle on tärkeä. Kun oppimisympäristö on hyvin

suunniteltu, lapsen on helpompi hahmottaa, mitä tilassa voi tehdä. Kasvattajan tehtävänä

on havainnoida lapsia ja suunnitella yhdessä heidän kanssaan oppimisympäristöä.

Oppimisympäristöä arvioidaan säännöllisesti tiimikokouksissa ja myös koko henkilökunta

yhdessä. Oppimisympäristöä muutetaan lasten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden

mukaan, jotta se olisi mahdollisimman innostava ja kannustaisi lapsia ilmaisemaan

itseään.

Ulkoilu tapahtuu läheisessä Veneentekijän puistossa, jossa voi keinua, kiipeillä ja leikkiä

hiekkalaatikolla.  Kasvattajat ovat suuressa roolissa huolehtiessaan turvallisuudesta ja

leikkien rikastuttamisesta.



Päiväkodin lähellä olevalla hiekkakentällä luistellaan, pelataan palloa ja leikitään

liikuntaleikkejä.  Retkeilemme niin Lauttasaaren rannoilla kuin koko kotikaupungissamme

pienryhmittäin, aina kahden kasvattajan kanssa.

4.2 Vuorovaikutuksellinen oppimisympäristö

Veijari on lasten ja aikuisten yhteinen paikka, jossa vietämme ison osan päivästämme.

Meille on tärkeää, että lapsen päivä on kokonaisuus, johon kuuluvat aidot kohtaamiset ja

hyvä vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä. Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri

edesauttaa kaikkien viihtymistä.

Veijarissa haluamme rakentaa turvallista ja kiireetöntä arkea, jossa lapset tuntevat

tulleensa kuulluiksi omina itsenään. Meille on tärkeää, että lapset tuntevat itsensä

tervetulleiksi päiväkotiin. Säännöllinen päivärytmi ja pysyvät pienryhmät tuovat turvaa ja

jatkuvuutta lapsen päivään. Näemme kaikki päivän hetket mahdollisuuksina hyvään

vuorovaikutukseen ja sitä kautta oppimiseen.

Me kasvattajat olemme sopineet tiimeissämme keskinäisen vuorovaikutuksemme

säännöistä. Edellytämme toisiltamme ystävällistä ja ammatillista käytöstä. Aikuisten

keskinäinen vuorovaikutus toimii esimerkkinä myös lapsille. Kasvattajina ohjaamme

aktiivisesti myös lasten keskinäistä vuorovaikutusta.

Mikäli lapsi kokee jonkin asian kiusaamiseksi, puutumme siihen. Lasten havainnoiminen ja

hyvän käytöksen palkitseminen ennaltaehkäisevät kiusaamista.



5.  Arjen kohtaamiset

5.1 Ruokailu

Ruokailu rytmittää lasten päivää päiväkodissa. Päiväkodissa ruokailu ei ole ainoastaan

vatsan täyttämistä, vaan ruokailusta pyritään tekemään rauhallinen ja mukava

yhdessäolon hetki. Veijarissa ruokailemme pienryhmissä oman aikuisen kanssa. Pysyvä

aikuinen oppii tuntemaan lasten mieltymykset ja tavat, jolloin lasten yksilöllinen

huomioiminen on helpompaa. Vintiöissä jokaisessa pöydässä on omat tarjoiluastiat ja

lapset harjoittelevat itse ruoan annostelemista.



5.2 Lepo

Riittävä ja säännöllinen uni on tärkeää lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Unen

aikana lapsi käsittelee päivän tapahtumia. Päiväkodin arki on toiminnallista ja täynnä

erilaisia kohtaamisia, joten lepohetki on tarpeen kaikille lapsille. Levon ansiosta lapsi

jaksaa toimia virkeänä myös iltapäivän.

Kaikki päiväkodin lapset lepäävät tai nukkuvat päiväkotipäivän aikana. Lepohetken aikana

lapset saavat rauhoittua tai nukahtaa.  Lapset, jotka eivät nukahda nousevat rauhallisiin

leikkeihin sadun lukemisen ja pienen musiikin kuuntelun jälkeen

5.3 Siirtymät

Päiväkotipäivästä iso osa kuluu erilaisissa siirtymissä: ulosmenoissa ja sisääntuloissa,

pukemisissa ja riisumisissa. Näiden tilanteiden järjestäminen vaikuttaa siihen, miten

mielekäs kokonaisuus lapsen päivästä muodostuu.

Arjen hoivatilanteissa tulee mahdolliseksi aikuisen ja lapsen kohtaaminen ja läheinen

vuorovaikutus. Kohtaamisissa luodaan perusta aikuisen ja lapsen väliselle suhteelle,

toisensa tuntemiselle ja luottamukselle. Tämä luottamussuhde on perusta kaikelle

toiminnalle päiväkodissa.

6.  Varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkoti Veijarissa

6.1 Pienryhmätoiminta

Veijarissa toimitaan pienryhmissä, joka mahdollistaa lapsiläheisyyden ja lapsen

osallisuuden lisääntymisen toimintaan. Kullakin pienryhmällä on oma vastuukasvattaja.

Pienryhmät muodostetaan iän perusteella siten, että kussakin ryhmässä on kaikenikäisiä

lapsia. Pääasia on, että saadaan aikaiseksi toimivat ryhmät. Vuorovaikutustaidot kehittyvät

kun lapsi oppii toimimaan eri-ikäisten lasten ja eri aikuisten kanssa.

Pienryhmän toimintaa ohjaavat yleiset ikätasoiset tavoitteet, jotka tukevat lapsen kasvua ja

kehitystä. Havainnoimalla lapsen leikkejä ja toimintaa, saadaan tietoa lapsen

mielenkiinnonkohteista ja tuen tarpeista. Toiminnassa huomioidaan lapselle ominaiset

tavat toimia ja oppia sekä varhaiskasvatussuunnitelman sisällölliset orientaatiot.

Pienryhmän toimintaa ja sen tavoitteita suunnitellaan yhdessä tiimeissä lapsen vasun ja

päiväkodin vasun pohjalta.



Pienryhmätoiminta on rauhoittanut tilanteita ja muuttanut toimintaa lapsiläheisemmäksi.

Lapsiläheisyys on lapsen maailmaan mukautumista. On tärkeää, että lapselle välittyisi

tunne siitä, että aikuinen haluaa kuunnella ja ymmärtää häntä. Jotta tämä voisi toteutua,

sille täytyy antaa tilaa ja rauhaa. Pyrimme vastaamaan lapsen toiminta-aloitteisiin, jolloin

suunnittelun ja toteutuksen aikajänne on lyhyt.

Arvostamme lapsen maailmaa ja teemme sen näkyväksi asettamalla töitä esille ja

dokumentoimalla hänen työskentelyprosessejaan, kirjaamalla ja valokuvaamalla.

Dokumentoinnista vastaa vastuukasvattaja. Osa dokumenteista kootaan seinille lasten ja

vanhempien katsottaviksi ja osa päätyy lapsen kasvunkansioon, josta lapsi ja vanhempi

voivat seurata lapsen kasvua ja kehitystä koko päiväkotiajan. Dokumentointi on lapselle

tärkeää itsearvioinnissa, hän oppii tarkastelemaan itse omaa kehitystään, mikä luo pohjaa

hyvän ja vahvan itsetunnon kehittymiselle.

6.3 Leikkiminen

Leikkiminen on lapsen kehitykselle tärkeää. Leikkiminen on lapsen toimintaa, jossa hän

itse kokee olevansa oman elämänsä vaikuttaja. Lapsi luo leikissään mielikuvitusmaailman

ja hänen aistinsa ja mielensä keskittyvät leikkiin.

Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Koska leikki on luonteeltaan

sosiaalista, vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kulkuun. Vuorovaikutuksessa on

läsnä tunteet ja muistot, toiveet ja tavoitteet, joita kaikkia lapsi tarvitsee leikkeihinsä. Leikki

on lapselle myös sosiaalisten taitojen opettelua. Aikuiset antavat lapsille mallin siitä, miten

elämää eletään arjessa, miten käyttäydytään, miten toimitaan erilaisissa rooleissa. Leikki

syntyy oikeista ja itse koetuista, itse nähdyistä ja itse kuulluista kertomuksista. (Mikkola

ym. 2011, 55.)

Veijarissa kasvattajat havainnoivat lapsen leikkiä ja keskusteluita, ja sitä kautta saamme

paljon tietoa hänen ajattelustaan, tunteistaan ja maailmastaan ja voimme hyödyntää sen

suunnitellessamme toimintaa. Varsinkin pienemmät lapset tarvitsevat aikuista

harjoitellessaan leikin kautta uusia asioita. Sama leikki saattaa toistua uudelleen ja

uudelleen ja aikuista tarvitaan kannattelemaan leikkiä ja olemaan mukana leikissä.

Veijarissa annamme lapselle rauhan omaan leikkiin ja sen suunnitteluun.

Veijarissa kasvattajat järjestävät lapsille mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin ja tuovat

lisää leikkimiseen tarvittavaa materiaalia. Leikki syntyy kunnollisista ja laadukkaista

tavaroista ja materiaaleista.



6.4 Liikkuminen

Leikkiminen ja liikkuminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia sekä keinoja hankkia

kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Veijarissa annamme lapselle tilaa ja aikaa sekä

mahdollisuuksia omaehtoiseen ja mielihyvää tuottavaan liikkumiseen.

Liikkuminen auttaa kehonkaavan (mistä alan ja mihin lopun) kehittymisessä. Kehonkaava

kertoo meille missä sijaitsemme ympäristöön nähden. Kehonkaavan tunnistaminen toimii

perustana minäkuvan muodostumiselle.

Lapsen motorinen ja hermostollinen kehittyminen vaatii päivittäisiä mahdollisuuksia

omaehtoiseen liikkumiseen ja ohjattuun harjoitteluun. Liikunnallisten perustaitojen myötä,

havainto-, ajattelu- ja muistitoiminnot, itsetunto ja -ilmaisu, omien mahdollisuuksien ja

rajojen kokeminen, tunteiden hallinta, ryhmässä toimiminen sekä sääntöjen noudattaminen

kehittyvät. Lapsen erilaiset liikunnalliset halut tulisi huomioida, esim. rajut/rauhalliset,

yksilö/joukkuelajit.

Veijarissa kasvattajat liikkuvat lasten kanssa päivittäin. Lasta rohkaistaan liikkumaan ja

leikkimään erilaisissa ympäristöissä sekä kokeilemaan erilaisia liikkumismuotoja, joko

omin päin tai yhdessä aikuisen kanssa. Veijarissa on monipuoliset sisäliikuntavälineet

trampoliinista jumppamattoon.

6.5 Tutkiminen

Lapsi tutkii ympäröivää maailmaa jatkuvasti. Hän tekee havaintoja ympäristöstään

leikkiessään, liikkuessaan ja taiteillessaan. Hän mm. vertailee, mittaa ja lajittelee. Lapsi voi

tehdä tällaista tutkimustyötä itse, mutta usein hän tarvitsee myös aikuista avukseen, esim.

antamaan tarvittavia välineitä tutkimiseen. Tutkimisessa on tärkeää pitää mielessä, että

kasvattajan ei ole tarkoitus antaa lapselle valmista vastausta, vaan lapsi saa pohtia itse

asioita. Veijarissa kasvattajan avoimet kysymykset kannustavat lasta tekemään omia

päätelmiään ja yhdessä voidaan tutkia ja miettiä mitä mieltä ollaan. Tutkimisessakin

voidaan antaa tilaa mielikuvitukselle. Tutkiessaan lapsi oivaltaa asioita.

6.6 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen

Lapsi käsittelee maailmaa myös taiteen tekemisen keinoin. Maailmaa tutkitaan musiikin,

kuvataiteen, kirjallisuuden, teatterin ja itseilmaisun keinoin. Samalla opitaan käyttämään

erilaisia välineitä, materiaaleja ja tekniikoita.



Haluamme Veijarissa antaa tilaa lapsen luovuudelle ja mielikuvitukselle tarjoamalla hänelle

mahdollisuuden elämyksellisyyteen ja taiteelliseen kokemiseen. Taidetta tehdessään lapsi

kokee onnistuvansa, nähdessään kättensä jäljet sekä saadessaan tunteensa ja

maailmansa näkyviin. Lapsi voi laulaa ja soittaa, musiikin kuuntelu rauhoittaa tai innostaa

lasta liikkumaan ja tanssimaan. Lapsi tutustuu väreihin, muotoihin ja jopa makuihin

ilmaistessaan itseään kuvallisesti. Kuvat innostavat lasta tunnistamaan ja nimeämään

esineitä ja asioita. Roolivaatteet ja -leikit sekä erilaiset esitykset tuovat lapsen maailmaan

taiteellista draamaa. Satujen ja tarinoiden kuunteleminen ja kertominen tukevat lapsen

kielenkehitystä ja keskittymiskykyä.

7.  Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Hyvän varhaiskasvatuksen perusta Veijarissa on osaava ja itseään kehittävä

kasvattajayhteisö, joka kasvatuskumppanuudessa osaa luoda luottamukselliset ja

arvostavat suhteet vanhempiin. Jokainen lapsi tarvitsee jossain vaihteessa tukea

kehittyäkseen ehjäksi persoonaksi. Tuen tarpeeseen vastaaminen edellyttää



henkilökunnalta valmiutta pedagogiseen havainnointiin ja mukauttamaan toimintaansa

siten, että se vastaa lapsen tarpeita.

 Tiimissä havainnoidaan lapsen toimintaa, keskustellaan erityislastentarhanopettajan ja

johtajan kanssa lapsen haasteista. Huoli otetaan mahdollisimman pian puheeksi

vanhempien kanssa. Puheeksi ottaminen ja dialogin ylläpitäminen on kasvattajien

vastuulla. Kaiken tämän tarkoituksena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen

vanhempien kanssa.

Joskus pelkästään oppimisympäristön muuttaminen tai yleiset varhaiskasvatukselliset

tukitoimet eivät riitä, vaan jollakin kehityksen alueella tarvitaan enemmän tukea. Py

Pajalahti-Veijarissa on oma erityislastentarhanopettaja, jolla on vuosittain viisi (5) erityistä

tukea tarvitsevaa lasta. Näillä lapsilla on tutkivien tahojen lausunnoin toteamaa tuen

tarvetta jollakin kehityksen osa-alueella. Lapset ovat sijoitettuna lapsiryhmiin, missä heille

järjestetään yksilöllisemmin juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa toimintaa

erityislastentarhanopettajan ja ryhmän kasvattajien yhteistyönä.

Lapsen tarvitseman tuen pääpainotukset suunnitellaan varhaiskasvatuskeskusteluissa.

Siihen osallistuvat vanhemmat, ryhmän lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja

sekä lasta tutkivat tahot, mahdollisuuksien mukaan. Mikäli lapsi tarvitsee jatkuvaa tukea

päivittäin, hänellä voi olla erityisavustaja, joka myös osallistuu suunnitelman laadintaan ja

toteutukseen. Yhdessä laadittua suunnitelmaa toteuttavat lapsiryhmän kasvattaja ja

tarvittaessa erityisavustaja, tukenaan talon oma erityislastentarhanopettaja sekä

alueemme kiertäväerityislastentarhanopettaja.

Päivähoidossa olevan 4-vuotiaan lapsen laaja terveystarkastus tehdään yhteistyönä

perheen, päivähoidon ja neuvolan kanssa. Yhteistyö muodostuu päivähoidossa käytävän

4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelusta (VASU) ja neuvolan laajasta

terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan ja neuvolalääkärin

tarkastuksen. Laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan koko perheen hyvinvointia ja

terveyttä (HYVE).

8.  Monikulttuurisuus

Veijarissa lähtökohtana on, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia ryhmän jäseniä ja heillä

on yhdenvertaiset oikeudet oppimiseen. Kasvattajien tulee tiedostaa vuorovaikutustaitojen

ja herkkyyden merkitys monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa, niin kuin kaikessa



varhaiskasvatuksessa (Ota koppi, 2012). Veijarissa lapsia ohjataan toisen vakaumuksen ja

kulttuurin kunnioittamiseen.

Veijarissa suomalainen kulttuuriperinne ja juhlapäivien vietto on osa toiminnan sisältöä.

Ohjaamme lapsia huomaamaan lomamatkoilla eri maiden ja kulttuurien erilaisuutta ja

jaamme yhdessä lasten matkakokemuksia.

Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaalista osallisuutta tuetaan ja vahvistetaan suomen

kielen opetuksella. Opetuksen tukena käytetään Helsingin varhaiskasvatuksen Suomi

toisena kielenä –suunnitelmaa (S2). S2- opetuksen tehtävänä on kehittää

kokonaisvaltaisesti lapsen suomen kielen taitoa ja kielellistä tietoisuutta, jotta hän pystyy

ilmaisemaan itseään. S2 –opetus tukee kaksikielistä identiteettiä ja vahvistaa lapsen

toiminnallista kaksikielisyyttä arjen vuorovaikutuksessa sekä leikkien, laulujen ja lorujen

avulla. S2 –suunnitelma sisältää sekä äidinkielen tukemisen kotona ja päiväkodissa että

suomen kielen oppimisen tuen päiväkodissa. Toisen kielen oppimista edistää lapsen

kokemus osallisuudesta. Osallisuus rakentuu kokemuksille siitä, että on tärkeä ja

merkityksellinen omana itsenään.

9. Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa on henkilöstön ja vanhempien sitoutumista

lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Vanhemmilla on ensisijainen

kasvatusoikeus ja –vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on koulutuksen ja

kokemuksen antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu

kasvatuskumppanuuden edellytysten luomisesta.

Kasvatuskumppanuuden neljä johtavaa periaatetta, kuunteleminen, kunnioitus, luottamus

ja dialogi ovat läsnä päivittäisissä kohtaamisissa vanhempien kanssa. Päävastuu dialogin

ylläpitämisestä on henkilökunnallamme.

Kumppanuussuhteen rakentuminen alkaa jo päiväkodin johtajan tapaamisessa

hakuprosessin alussa. Johtaja kertoo vanhempia tavatessaan pehmeästä laskusta sekä

aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelusta ja niiden merkityksestä lapsen

kasvun ja tukemisen kannalta. Elo-syyskuussa aloittavien lasten vanhemmille järjestämme

kesäkuussa vanhempain illan. Vanhempainiltaan mennessä ovat ryhmäjaot

pääpiirteissään selvillä, joten henkilökunta voi jo sopia aloituskeskusteluita ja pehmeää

laskua.



Aloituskeskustelu on puheenvuoro perheille. Se pidetään päiväkodissa tai lapsen kotona

vanhempien niin halutessa. Pehmeän laskun aikana on tarkoitus, että vastuukasvattaja on

lapsen kanssa koko ajan, hän rakentaa siltaa lapsen ja päiväkodin välille. Mitä

pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä suurempi merkitys on pehmeällä laskulla.

Pehmeän laskun aikana pyritään siihen, että lapsella on mahdollisuus kiinnittyä yhteen

kasvattajaan.  Myöhemmin tämän suhteen kannatellessa lapsi oppii luottamaan myös

muihin aikuisiin. On myös tärkeää, että lapsella on mukana ”turvaleluja”, valokuvia

perheestä, unirätti tms., johon ikävän tullen voi vastuukasvattajan lisäksi turvautua.

Pienten lasten ollessa kyseessä tärkein tehtävämme onkin vanhempien muiston

kannattelu päivän aikana.

Lapsen oltua päiväkodissa muutaman kuukauden sovitaan vanhempien kanssa

varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu (VASU). Suunnitelmaa laadittaessa otetaan

huomioon vanhempien ja lapsen käsitykset ja toiveet sekä henkilökunnan ammatillinen

näkökulma. VASUa arvioidaan ja päivitetään vuosittain.



10.  Arviointi

Veijarissa laadimme jokaiseksi toimintakaudeksi tiimin varhaiskasvatussuunnitelman.

Suunnitelmassa pohdimme yhteisiä arvojamme, joiden pohjalta sovimme yhteisistä

toimintatavoista (vuorovaikutus, päiväkotiin tulo- ja lähtötilanteet, perushoitotilanteet,

pienryhmätoiminnan toteuttaminen, lapselle ominaiset tavat toimia, kielellinen kehitys ja

ilmaisu, sisällölliset orientaatiot). Suunnitelmassa otetaan huomioon myös lasten ja

vanhempien näkökulma.

Arvioimme omaa toimintaamme säännöllisesti tiimipalavereissa ja päivitämme

suunnitelmaa tarvittaessa myös lasten muuttuvien tarpeiden pohjalta. Arviointia tehdään

myös asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla ja toimintaa muokataan erilaisina

kehittämishankkeina.
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