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Ruiskukan varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka pohjalta laadimme vuosittain
toimintasuunnitelmat koko toimintayksikölle ja lapsiryhmille. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Ruiskukan ryhmäperhepäiväkoti kuuluu osana Satomäen päivähoitoyksikköön ja sijaitsee Satomäen päiväkodin
välittömässä läheisyydessä. Ruiskukka tekeekin tiivistä pedagogista yhteistyöstä Satomäen päiväkodin kanssa.
Ruiskukassa on kahdentoista lapsen kokopäiväryhmä 1-5- vuotiaille lapsille.

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Ruiskukalla on viihtyisä kotitila, jossa lapset pääsevät mukaan kodinomaiseen, pedagogisesti suunniteltuun leikkipainotteiseen toimintaan.
Ruiskukalla on käytössä aidattu piha-alue. Ruiskukka käyttää Satomäen monitoimitilaa sisäliikuntaan. Koska toimimme paljon pienissä ryhmissä,
käytämme luovasti kaikkia mahdollisia perhepäiväkodin tiloja jakotiloina. Panostamme kasvattajien aitoon läsnäoloon ja laadukkaaseen
vuorovaikutukseen. Lapsille annetaan aikaa ja huolehditaan turvallisuudesta. Lasten kiinnostuksen kohteet huomioidaan ja kasvattajat huolehtivat
jokaisen lapsen mahdollisuudesta liittyä omaan lapsiryhmäänsä. Etenemme ”hyvä edellä” ja hyödynnämme toimintaa suunniteltaessa syksyllä
tehtävästä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta nousevia lasten vahvuuksia.

TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT
Tämä vuosi on ollut Suomi 100 juhlavuosi ja sen huomiointia on tapahtunut pitkin vuotta ja erityisesti syystoimintakaudella. Olemme käyneet läpi
suomalaisia perinteitä ja ajankulkua ja ajansaatossa tapahtuneita muutoksia. Vuosi kulminoituu Itsenäisyyspäivä/joulujuhlaan, jossa vanhemmat
pääsevät osallistumaan ja seuraamaan lastensa esityksiä. Kevään teemat valitsemme alkuvuodesta lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan.
Olemme mukana myös” Leikkien liikkumaan”-projektissa yhdessä muiden Vantaalaisten päiväkotien kanssa.

LASTEN OSALLISUUS
Luomme ja kehittelemme uusia keinoja ja menetelmiä varmistaaksemme lasten todellisen osallisuuden.
Käytämme ” mind mappeja” jotakin teema lasten kanssa avatessamme. Keräämme lapsilta laaja-alaisesti ideoita ja toiveita ja pidämme tärkeänä
sitä, että lapsella on vahva tunne siitä, että hän voi liittyä omaan lapsiryhmäänsä ja saa sitä kautta intoa ja iloa oppia ja kokeilla uusia asioita
turvallisessa ilmapiirissä. Vahvuudet edellä lapset haluavat osallistua myös niihin asioihin, jotka tuntuvat ehkä aluksi vaikeilta tai ei niin
mieluisilta.

HUOLTAJIEN OSALLISUUS
Järjestimme syksyllä vanhempientilaisuuden, jossa vanhempia osallistettiin erilaisin keinoin: vanhemmat saivat mm. askarrella Suomen
kansallislinnun joutsenen lasten iloksi ja merkitä Suomen kartalle itsellensä tärkeän paikan. Olemme pyytäneet vanhemmilta ideoita, miten he
haluaisivat olla osallisena toiminnassamme. Vanhemmat saavat kutsun Itsenäisyys/joulujuhlaan.

VIESTINTÄ
Ruiskukan kasvattajat kirjoittavat kotikirjeitä ja ne jaetaan perheille paperisena. Vanhemmille tarkoitettu ilmoitustaulu pidetään hyvässä
järjestyksessä, jotta siitä on myös helppo lukea sisäistä viestintäämme ja myös Vantaa tason viestintää. Huolehdimme siitä, että viestit tavoittavat
asiakasperheemme. Jokapäiväiset kohtaamiset perheiden kanssa ovat meille tärkeitä viestimisen keinoja. Yksi tärkeä Vantaan varhaiskasvatuksen
viestintäkanava on varhaiskasvatuksen uutiskirje, joka välitetään perheille kerran kuussa.

