Pienissä lähipäiväkodeissa turvataan lapsen
kasvurauha ja työntekijöiden työrauha
Taaperoikäinen, alle 3-vuotias lapsi, on
touhukas tutkija. Pieni lapsi on hyvin
kiinnostunut ympäristöstään ja innokas
oppimaan uusia taitoja. Uudenlaiset
taidot tuottavat riemua ja onnistumisen
kokemuksia. Kaikki lapset ovat omia
ainutlaatuisia yksilöitään, mutta usein
lapset kokevat tarvetta kuulua sosiaaliseen
vertaisryhmään oman perheen lisäksi.
”Pienessä kodinomaisessa päiväkodissa
vastaamme tähän tarpeeseen ja tuemme
lapsen yksilöllistä kehitystä” kertoo Ankka
lammen varhaiskasvatuksen opettaja sekä
asiakkuusvastaava Anniina Järvenpää ja
jatkaa, että ”Ammattitaitoisen
henkilökunnan, oman pienen
hoitoryhmän, pedagogisesti suunniteltujen
oppimisympäristöjen sekä kiireettömän
kasvurauhan avulla pystymme
turvaamaan nämä kasvavalle ja
kehittyvälle lapselle.”

Päivähoidon aloitus
Päivähoidon aloitus on perheelle aina
iso muutos ja se saa aikaan monenlaisia tunteita. Vanhempien on siksi hyvä
tiedostaa, että lapset reagoivat päivähoidon aloitukseen aina yksilöllisesti. Toisilla aloitus voi sujua ilman sen suurempia
mutkia, kun taas toisilla sopeutuminen
voi viedä useammankin viikon. Päivähoidon aloituksessa on kuitenkin tärkeää keskustella lapsen varhaiskasvattajien
kanssa perheen toiveista sekä ajatuksista päiväkotiin liittyen. ”Ja näin jatkossa voit luottavaisin mielin jättää lapsesi
päiväkotiin ja keskittyä itse omaan työpäivään ja tekemiseen tietäen, että lastasi autetaan, tuetaan, rohkaistaan ja lohdutetaan kaikissa tilanteissa tutun, pätevän ja läsnä olevan henkilöstön toimesta,
ainakin näin meillä Ankkalammessa on”
toteaa Anniina Järvenpää.
Ankkalammessa, pienessä päiväkodissa, pienissä lapsiryhmissä tarjotaan
kiireetöntä, lämminhenkistä ja turvallista arkea perheen pienimmille. Ankkalammen päiväkodit ovat pieniä yksityisiä kotimaisia lähipäiväkoteja, jossa
kaikki lapset ovat tuttuja toisilleen, varhaiskasvattajille ja usein myös perheille.
Perheille taataan sylintäydeltä ikätasoista varhaiskasvatusta ja hoitoa ammatti-

taitoisen ja motivoituneen henkilökunnan toimesta. Perheiden kanssa tehdään
päivittäin avointa ja tiivistä yhteistyötä.

Palaute kehittää
Vanhemmilta saatu palaute osoittaa, että Ankkalammen henkilökunnalla on aikaa keskustella lasten päivästä ja lasten
kanssa toteutetaan monimuotoista toimintaa. ”Meillä Ankkalammessa pienen
päiväkodin työntekijät oppivat tuntemaan jokaisen lapsen. Varhaiskasvattajat
havainnoivat päivittäin aktiivisesti lasten
leikkejä, leikin etenemistä, keskittymistaitoja tai tunteiden hallintaa. Jaamme
lapsiryhmän, maksimissaan 12 lasta, toimintaa vielä pienryhmiin, joka mahdollistaa vahvuuksien havaitsemisen ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen”, kertoo Järvenpää.

Lapsilähtöinen
pienryhmätoiminta
Pienryhmätoiminnan yhtenä tavoitteena on luoda lapselle turvallinen ilmapiiri, jossa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. On tärkeää, että ryhmän varhaiskasvattaja kohtaa lapsen sekä
ainutkertaisena yksilönä että ryhmän jäsenenä. Pienryhmä voi olla niin pedagogisesti perustein muodostettu kuin myös
vaikka lasten omien toiveiden mukaan
jaettu. Pienryhmässä oppiminen tapahtuu yksilölliseen tahtiin leikkien, liikkuen, pelien, satujen tai muiden toimintojen myötä. Toiminnan tavoite ohjaa
pienryhmän kokoonpanoa.

Turvallinen ja myönteinen
kasvuympäristö
Tärkeät vuorovaikutustaidot kuuluvat
päiväkodin arkeen. On tärkeää, että lapselle tarjotaan turvallinen yhteisö, jossa
on mahdollisuus luoda helpommin ystävyyssuhteita ja jossa on tilaa yhdessä
tekemisen opetteluun. Pienryhmä mahdollistaa sen, että lapsen leikkitaidot
kehittyvät ja rauhallinen ilmapiiri auttaa keskittymään toimintoihin paremmin. Toiminta pienryhmissä rytmittää
päivää ja mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin myös vaikka ruokailutilanteissa, pukeutumistilanteissa tai retkillä.

”Koska tiedetään, että lapsen omatoimisuus askareissa ja osallisuus toiminnan
suunnittelussa onnistuu pienessä ryhmässä huomattavasti paremmin, koemme Ankkalammessa pienen ryhmäkoon
ensiarvoisen tärkeäksi. Myös lasten erilaiset tarpeet ja kehitysvaiheet nousevat
pienessä ryhmässä paremmin esiin ja jokaiselle lapselle tarjotaan hänen tarvitsemansa tuki. Rauhallisuus ja kiireettömyys luovat myönteisen kasvuilmapiirin” kertoo Anniina ja jatkaa, että ”Pieni päiväkoti mahdollistaa myös henkilöstön hyvinvoinnin ja täten sitoutuneisuutta työhönsä ja työpaikkaan. Omat
vahvuudet varhaiskasvattajina tulee esiin
ja pienessä ryhmässä on mahdollisuus olla läsnä jokaiselle lapselle. Pienessä päiväkodissa on mahdollisuus tulla kuulluksi, oman työn tulos näkyy varmasti joka päivä arjessa sekä työn kehittäminen
sekä oma ammatillinen kehitys mahdollistuu. Työnilo kasvaa, kun saa rauhassa
keskittyä toimintaan ja yksilöllisesti jokaiseen lapseen”.
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