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Leinelän varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetus Vantaan esiopetuksen
opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat koko toimintayksikölle ja
lapsiryhmille. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Leinelässä on 7 lapsiryhmää 1-6 vuotiaille lapsille, integroitu ryhmä sekä esiopetusta.
Leinelän päiväkoti sijaitsee Koivukylän ja Ilolan välissä uuden Kehäradan varrella. Asuinalue on uusi, kestävän
kehityksen periaatteiden mukaan suunniteltu alue. Läheltä löytyy myös metsää ja puistoja.
Lapsi kasvaa ilmapiirissä, jonka me luomme yhdessä. Painotamme monipuolista toimintaa. Arjessa korostuvat hyvä
vuorovaikutus, positiivinen pedagogiikka ja arkiliikunta. Olemme Ilo kasvaa liikkuen-yksikkö!
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppimisympäristö on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Lähes kaikki päiväkodin tilat ovat lasten
käytössä; pienissä ryhmissä leikimme eri tiloissa, käytävät kannustavat liikkumaan, välineet ovat esillä ja lasten
saatavilla. Lapset osallistuvat oppimisympäristönsä muokkaamiseen. Teemme yhdessä projekteja, lasten töitä on esillä
ja muokkaamme kokonaisia huoneita uusiksi leikkimaailmoiksi yhdessä. Opettelemme siivoamaan, niin että toisen on
kiva tulla tiloihin touhuilemaan. Leikkejä voi jättää kesken ja jatkaa taas seuraavana päivänä.
Oppimisympäristö laajenee jo pienillä ulos, lähimetsään, puistoihin, kirjastoihin, kulttuuri- ja liikuntatiloihin. Liikumme
kävellen, junalla ja bussilla yhä pidemmälle, voimme käydä jopa lentoasemalla.
Jokainen lapsiryhmä tekee säännöllisesti metsäretkiä lähimetsään. Metsä on mitä parhain ympäristö kaikenlaiseen
oppimiseen ja rentoutumiseen kaikenikäisille.
Kasvatamme lapsia ryhmässä ja kannustavassa ilmapiirissä, jossa kukaan ei jää yksin. Arvostava vuorovaikutus on
toimintamme perusta. Toiminta on pedagogisesti suunniteltua. Lapsilla on kokonainen hyvä päivä Leinelässä.
TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT

Lapsilla on mahdollisuus liikkua koko päivän ajan niin sisällä kuin ulkona. Istuminen on haitallista ja aikuiset varovat
juoksevia lapsia.
Päiväkodin yhteinen teema on ”Vahvat Varikset”. Positiivinen pedagogiikka on yhteinen painopisteemme. Jokaisessa
meissä on luonteenvahvuuksia, joita voimme vielä kehittää. Mietimme vahvuuksiamme yhdessä lasten ja vanhempien
kanssa. Etsimme, tutkimme ja nimeämme vahvuuksia yhteisestä arjestamme. Vahvuuksien kautta opimme uutta.
Koko päiväkodilla on yksi yhteinen projekti sekä syksylle että keväälle, esim. Lasten oikeuksien päivää juhlistamme
lasten suunnittelemalla tapahtumalla, päiväkodissa on usea toimintapiste, joissa lapset pääsevät tekemään erilaisia
asioita.
Jokaisella lapsiryhmällä on vielä erikseen omia oppimiskokonaisuuksia ja projekteja, joita me teemme näkyväksi
vanhemmille ja toisillemme.
LASTEN OSALLISUUS

Jokainen lapsi kohdataan, vastaanotetaan ja hyvästellään yksilöllisesti joka päivä. Lapsi saa valita tekemisiään, mutta
häntä kannustetaan tekemään asioita, joita hän ei vielä osaa.
Kehitämme lasten osallisuutta esimerkiksi havainnoimalla, kuuntelemalla, pitämällä lastenkokouksia, seuraamalla
leikkiä ja kysymällä ideoita vanhemmilta.
HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Huoltajat pääsevät vaikuttamaan oman lapsen ryhmän toimintaan päivittäisissä kohtaamisissa, vasu- ja leopskeskusteluissa, vanhempainilloissa, yhteisissä juhlissa ja tapahtumissa. Päiväkodilla toimii vanhempaintoimikunta, joka
suunnittelee vuosittain yhteistä toimintaa yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Tervetuloa mukaan tähän toimintaan.
Luottamuksellinen suhde syntyy avoimessa kohtaamisessa ja yhteisessä toiminnassa.
VIESTINTÄ

Kohtaamme huoltajat päivittäin ja kerromme päivän tärkeät tapahtumat kasvotusten. Kotikirjeet ja tiedotteet
lähetämme ensisijaisesti sähköisesti. Ryhmillä on omia suljettuja blogeja ja Facebook-ryhmiä, joissa toimintamme
näkyväksi tekeminen huoltajille on helppoa valokuvin ja videoin. Leinelän päiväkodilla on julkinen Facebook-sivu, josta
toimintaamme voi tutustua. Lähetämme joka kuukausi huoltajille Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeen sähköisesti.
Lapsiryhmillä on omat puhelinnumerot, joihin voi soittaa tai jättää viestin poissaolosta. Tärkeintä on ottaa asia
puheeksi lapsen kasvattajan kanssa, jos joku lapsen hoitoon liittyvä asia mietityttää. Päiväkodin johtajalle voi myös
soittaa, tulla käymään tai lähettää sähköpostia.

