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Tervetuloa Mikkelän päiväkotiin.
Tässä esitteessä on sinulle tärkeää ja
tarpeellista tietoa varhaiskasvatuksesta sekä
arjen käytännöistä päiväkodissamme.

Espoolainen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on osa suomalaista
kasvatus- ja koulujärjestelmää sekä
elinikäistä oppimista. Toimintaamme ohjaavat
varhaiskasvatuslaki ja
varhaiskasvatussuunnitelma, joissa
korostetaan varhaiskasvatusta pedagogisena
toimintana. Varhaiskasvatus on kokonaisuus,
jossa yhdistyvät lapsen oikeus
varhaiskasvatukseen ja huoltajien oikeus
saada lapselleen hoitopaikka.
Varhaiskasvatuksella edistetään
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten
tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.
Toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa lapsen
vanhemmat ja varhaiskasvatuksen
henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä
lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen
prosessien tukemisessa.
Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen
varhaiskasvatussuunnitelmaa, Espoo -vasua,
noudatetaan kaikissa Espoon suomenkielisen
varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä. Se
kertoo varhaiskasvatuksen työntekijöille ja
lasten vanhemmille, mitä espoolaisessa
varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja mitä
toiminnalta edellytetään.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on oppiva ja
hyvinvoiva lapsi. Jokainen lapsi saa oppia,
kasvaa ja kehittyä omaan parhaimpaansa.
Espoolaisissa varhaiskasvatusyhteisöissä
lapset ja heidän huoltajansa kokevat
osallisuutta, turvallisuutta ja oppimisen iloa.
Lapsia ohjataan omaksumaan kestävän
kehityksen mukainen elämäntapa.
Varhaiskasvatuksen työyhteisöt ovat oppivia
ja välittäviä.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan
päämääränä on laaja-alaisen osaamisen
taidot, jotka muodostuvat tietojen, taitojen,
arvojen, asenteiden ja tahdon
kokonaisuudesta. Kokonaisuudessa otetaan
huomioon oppimisen alueet, lapsen
mielenkiinnonkohteet ja tarpeet sekä lapselle
ominainen tapa toimia ja oppia. Lapsen ja
perheiden osallisuus pedagogisen toiminnan
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on
tärkeää.

Mikkelän päiväkodin varhaiskasvatus
Mikkelän päiväkoti on ilmapiiriltään
positiivinen, iloinen, kannustava ja
innostunut. Päiväkotimme tarjoaa laadukasta
pedagogista varhaiskasvatusta monenlaisille
lapsille ja perheille. Teemme vahvaa
yhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyössä
korostuvat avoin ilmapiiri, ymmärrys, kuuntelu
ja perheen tukeminen kasvatustyössään.
Meille Mikkelän päiväkodissa on tärkeää, että
sitoudumme työskentelemään positiivisen
pedagogiikan ajatusten mukaisesti ja
huomaamme lapsissa sekä toisissamme ja
myös arjen pienissä hetkissä hyvät asiat.
Toimintamme pohjautuu valtakunnallisiin
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
sekä Espoon ja ryhmän
varhaiskasvatussuunnitelmiin.
Suunnittelemme varhaiskasvatuksen
pedagogisen toiminnan lasten
mielenkiinnonkohteita hyödyntäen eri
oppimisen alueet huomioiden. Lasten ja
vanhempien osallisuus on keskeisessä
asemassa. Päiväkodissamme tärkeänä
asiana nähdään lapsen oppimisen ja
onnistumisen ilo.
Lapsen ikä- ja kehitystason sekä
mielenkiinnonkohteet ja tarpeet huomioiva
pienryhmätoiminta on monipuolista sisältäen
leikkiä, musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa,
satuja ja luontokasvatusta. Päiväkotia
ympäröivää luontoa käytetään
oppimisympäristönä monipuolisesti. Lapsen
omaehtoinen leikki sekä yksin että ryhmässä
on tärkeää ja sitä tuetaan sekä arvostetaan.
Toiminnan kaikki osa-alueet kehittävät
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lapsen luovuutta ja vahvistavat minäkuvaa
sekä mahdollistavat kaverisuhteiden
syntymistä.

Roihusten materiaalin, dialogisen lukemisen
ja Miniverso-toiminnan jatkaminen arjessa.

Toimintavuonna 2020-2021
päiväkodissamme kehittämiskohteena ovat
Musapeda-toimintatavan käyttöönotto sekä
”Me Mikkelän päiväkodin lapset saamme päivittäin olla yhdessä sellaisten aikuisten kanssa, ”jotka
leikkivät meidän kanssa, osaavat askarrella ja jumpata ja sellaisten, jotka rakentavat legoilla.
Sellaisten, joiden syliin voi mennä ja jotka lukevat meille ja sellaisten jotka rakentavat ja menevät
meidän kanssa retkelle metsään ja pelaavat ja leikkivät.”

Aloituskäytäntöjen ABC
•

Kun olet saanut varhaiskasvatuspaikkapäätöksen Mikkelän päiväkotiin, vastaanota paikka
sähköisesti eVaka-järjestelmässä kahden viikon kuluessa.

•

Paikan vastaanotettuasi sinuun otetaan puhelimitse yhteyttä ja sovitaan
aloituskäytännöistä.

•

Aloituskeskustelussa tutustutaan päiväkodin tiloihin ja henkilökuntaan aikuisen
näkökulmasta, keskustellaan lapsen hoitoon liittyvistä asioista sekä tarjotaan
mahdollisuutta tutustumiskäynnistä lapsen kotiin.

•

Tutustumiskäynti lapsen kotona on turvallinen tapa tutustua uuteen ihmiseen ensimmäistä
kertaa. Samalla sovitaan lapsen ensikäynnistä päiväkotiin. Tutustumiskäyntiä tarjotaan aina
alle 3 -vuotiaille lapsille, toiveesta myös yli 3 -vuotiaille lapsille.

•

Lapsen tutustuminen päiväkotiin vanhemman kanssa toteutetaan lapsen ehdoilla.
Suosittelemme noin kahden viikon tutustumisaikaa, jolloin vanhempi vastaa lapsen
hoidosta päiväkodissa (noin yksi tunti/päivä).

•

Varhaiskasvatuksen alkaessa sovitaan lapsen säännöllisestä hoitoajasta sekä
mahdollisista vapaapäivistä. Aluksi suositellaan säännöllistä läsnäoloa päiväkodissa, mutta
mahdollisuuksien mukaan lyhyempää hoitopäivää. Hoitoajoista toivotaan pidettävän
mahdollisimman tarkasti kiinni.
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Vanhemman osallisuus
varhaiskasvatuksessa
Vanhempien osallisuutta ja kumppanuutta
rakennetaan tietoisesti heti
ensikohtaamisesta alkaen. Tavoitteena on
yhteistyön aito toteutuminen arjessa.
Kasvatusyhteistyö käytännössä
•

•
•
•
•

Lapsikohtaista suunnittelua;
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu kaksi kertaa vuodessa
sekä mahdollista
kaksikielisyyssuunnitelman tekoa.
Aktiivista osallisuutta omaa lasta
koskevissa asioissa.
Vertaistuen vahvistumista (lapsen
vanhemmat - lapsen kavereiden
vanhemmat)
Dialogisia, toiminnallisia perheiltoja
Yhteisiä tapahtumia, juhlia ja
tempauksia

Lapsen varhaiskasvatusvuodet ovat
vanhempien verkostoitumisen aikaa.
Kasvatusyhteistyöllä tuetaan kestävän
kehityksen tavoitteiden mukaisesti myös
vanhempien välisen vertaistuen
vahvistamista ja kestävien ihmissuhteiden
muodostumista.
Vertaistuen vahvistamista on käytännössä
kaikki yhteistoiminta, jossa vanhemmilla on
mahdollisuus toimia yhdessä ja tutustua
toisiinsa.
Yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen
perustuva tasavertainen vuorovaikutussuhde
luo kumppanuutta, joka toteutuu kuulevana,
kunnioittavana ja luottamuksellisena
vuoropuheluna.

Luottamus, jonka syntyyn henkilökunnan ja
vanhempien välillä tarvitaan aikaa, yhteisiä
tapaamisia ja vuoropuhelua.
Dialogi toteutuu tasavertaisessa
keskustelussa, jossa toisen tieto ei ole
merkityksellisempää tai arvokkaampaa.
Päiväkodin henkilökunta toteuttaa yhteistyötä
omalta osaltaan tutustumalla vanhempien
kasvatusajatteluun, hyväksymällä perheiden
erilaisuuden sekä rakentamalla avointa ja
jatkuvaa vuoropuhelua perheiden kanssa.

Mikkelän päiväkodin päivärytmin runko
Päiväkotimme aukeaa klo 6.30.
Aamupala on klo 08.00 - 08.30.
Esiopetusaika ja 5-v. maksuton aika klo 9.0013.00
Aamupäivällä ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan
porrastetusti.
Ulkoiluun voi viikon aikana tulla muutoksia.
Aamupäivä sisältää erilaista toimintaa pääosin
pienryhmissä.
Kyseinen toiminta koostuu erilaisista
kädentaidoista, peleistä, musiikista,
omaehtoisesta ja ohjatusta liikunnasta. Toiminta
voi olla myös vapaata tai ohjattua,
vuorovaikutuksellista leikkiä. Ohjatuissa
toimintahetkissä tuetaan suunnitelmallisesti
lapsen kasvua ja kehitystä lapsen oman
varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.
Lounasaika ajoittuu 11-12 välille. Ruokailut
tapahtuvat omissa ryhmätiloissa. Esiopetuksessa
olevat lapset ruokailevat koulun ruokalassa.

Vanhemmat ja henkilökunta sitoutuvat
yhdessä rakentamaan kasvatusyhteistyötä
seuraavin periaattein:

Lepohetki ajoittuu klo 12-14 välille.

Kuuleminen; kuulevassa suhteessa
pysähdytään kuulemaan toisen ihmisen
asiaa, ajatuksia ja puhetta,

Välipala tarjoillaan klo 14.00-14.30 välillä

Kunnioitus, joka ilmenee
molemminpuolisena arvostuksena ja
hyväksyntänä.

Lepohetkellä kuunnellaan satuja ja levätään
musiikin soidessa taustalla.

Iltapäivisin ulkoilemme vaihtelevasti
klo 15-17 välillä.
Toiminnallinen varhaiskasvatus toteutuu
klo 9-15 välillä. Päiväkotimme sulkeutuu klo 17.
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Oppimisympäristö
Päiväkodissamme on neljän ryhmän
ryhmätilat. Esioppilaiden ryhmätilat sijaitsevat
Mikkelän koulun alakerrassa. Lapsiryhmät
ovat Menninkäiset (alle 3-v.), Sammaleiset
(2-5-v.), Maahiset (2-5-v.), Karpalot (2-5-v.) ja
Niittyvillat (6-v. esiopetus). Jokaisella
ryhmällä on omat ryhmätilansa sekä
pienryhmätilansa, vaatenaulakot sekä wctilat. Päiväkodissamme on yhteisinä tiloina
sali, vesileikkihuone sekä verstas.
Oppimisympäristöä muokataan jatkuvasti
lapsiryhmien tarpeita vastaavaksi.
Päiväkodin piha-alue on aidattu ja siellä on
monipuolisesti erilaisia leikkivälineitä eriikäisille lapsille.
Hyödynnämme aktiivisesti päiväkotia
ympäröivää luontoa, metsiä ja läheisiä
puistoja sekä urheilukenttiä.

Vanhemman muistilista:
Ilmoita aina poissaolosta päiväkotiin lapsen
ollessa sairaana, lomasta tai muusta syystä.
Mikäli lapsesi on sairaana, kerrothan mistä
sairaudesta on kyse. Aamuisin ilmoitukset
toivotaan klo 8.00 mennessä.
Tiedota lapsen hoitoajasta ja siinä
tapahtuvista muutoksista hyvissä ajoin
henkilökunnalle. Pidä mahdollisimman
tarkasti kiinni ilmoittamistasi hoitoajoista.
Selvitä lapsen erityinen ruokavalio, jotta
lapsesi saa päiväkodissakin turvallisesti
oman ruokavalionsa mukaista ruokaa.
Huolehdi, että lapsellasi on aina
säänmukaiset vaatteet ja kengät
päiväkodissa, sekä tarpeellinen määrä
varavaatteita. Vaippaikäisellä tulee olla myös
omat vaipat päiväkodissa.
Nimikoi lapsesi vaatteet ja kengät sekä
mahdolliset lelut, jotka lapsi tuo mukanaan.
Kuuntele lasta ja ole kiinnostunut hänen
päivästään. Muista kohdata päiväkodin
työntekijä aina tuonti- ja hakutilanteissa.

Osallistumalla varhaiskasvatuskeskusteluun
pystyt parhaiten vaikuttamaan lapsesi
varhaiskasvatukseen.
Palaute on aina tervetullutta.

Yhteystiedot:
Mikkelän päiväkoti
Käyntiosoite: Lanttikatu 7, 02770 Espoo
Postiosoite: PL 3520, 02070 Espoo
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Marika Ruismäki, p. 046-877 1137
Lapsiryhmien yhteystiedot sekä kasvattajat
(muutokset kasvattajien nimissä mahdollisia:
Menninkäiset
p. 043-8272 891
(Marjo, Kikka ja Lavdie)
Karpalot
(Tuija, Katri ja Minna)

p. 043-8272 898

Sammaleiset
(Eeva, Annika ja Tepa)

p. 043-8272 890

Maahiset
(Satu, Maarit ja Hali)

p. 043-8272 908

Niittyvillat
p. 043-8272 906
(Marja-Kaisa, Satu ja Aida)
Lisäksi työyhteisöömme kuuluvat varahenkilö
Veera, laaja-alainen varhaiskasvatuksen
erityisopettaja Leena sekä kieli- ja
kulttuuriopettaja Merja.

Toivotamme teidän perheenne tervetulleeksi
Mikkelän päiväkotiin!

