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Avoin päiväkoti Auringonkukassa on tarjolla monipuolista ohjattua toimintaa, jossa painottuu pedagogisuus.
Avoimessa päiväkodissa noudatetaan soveltuvin osin Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Avoimessa
päiväkodissa lapsi ja hänen huoltajansa tai muu läheinen saavat mahdollisuuden tavata toisia lapsia ja aikuisia sekä
osallistua ohjattuun toimintaan. Asiakkaat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Auringonkukassa vanhemmille annetaan tukea ja ohjausta lapsen kasvatukseen ja kasvuun liittyvissä asioissa sekä
tietoa muista lapsiperheille suunnatuista palveluista. Vanhemmat saavat myös mahdollisuuden antaa ja saada
vertaistukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kesken.
Avoin päiväkoti Auringonkukka toimii Kivistön kasvavalla alueella Aurinkokiven palvelurakennuksessa. Avoimeen
päiväkotiin ovat tervetulleita alle kouluikäiset lapset huoltajan seurassa ja valvonnassa. Ennakkoilmoittautumista ei
tarvita. Aukioloaikojen puitteissa on mahdollista tulla ja lähteä oman aikataulun mukaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Avoimella päiväkodilla on käytössään tilava leikkihuone, askarteluhuone ja hyvin varusteltu keittiö ruokailuhetkien
järjestämistä varten. Omien tilojen lisäksi Auringonkukalla on säännöllisinä vuoroina käytössään myös päiväkodin
liikuntasali.
Aurinkokivessä edistämme kaikki yhdessä lasten ja nuorten hyvinvointia ja vuorovaikutuksellista kulttuuria.
Työskentelemme kaikki; päiväkodin, avoimen päiväkodin, koulun ja neuvolan työntekijät, rinnakkain samoissa tiloissa.
TOIMINTAVUODEN KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET

Säännölliseen ohjelmaamme kuuluu mm. leikkiä, askartelua, laulua, satuja, loruja ja mahdollisuus liikuntaan.
Järjestämme säännöllisesti yhteistä toimintaa lähimetsissä tai -puistoissa.
Osallistumme päiväkodin yhteisiin tapahtumiin kuten esimerkiksi koulun ja päiväkodin yhteiseen
liikuntatapahtumaan keväällä. Tänä vuonna järjestämme myös yhteisen itsenäisyyspäiväjuhlan ja joulujuhlan
päiväkodin kanssa.

LASTEN JA PERHEIDEN OSALLISUUS

Lapsilla ja perheillä on jatkuva mahdollisuus valita toimintamuodoista tekemistä ja toimintaa lapsen mielenkiinnon
mukaisesti. Tuemme perheitä ottamaan kontaktia muihin asiakasperheisiin ja pyrimme omalla toiminnallamme
luomaan kaikkia osallistavan tunnelman.
Kuuntelemme perheiden toiveita ja palautteita toiminnan sisältöön liittyen. Toteutamme yhteisen toiminnan niin, että
se tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.
YHTEISTYÖ

Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat talon muut toimijat: Vantaan kaupungin musiikkiopisto toimii samoissa
tiloissa kanssamme, neuvolan terveydenhoitajat saattelevat usein tuoreet vanhemmat tutustumaan toimintaan ja
tiloihin, osallistumme Aurinkokiven koulun ja päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.
VIESTINTÄ

Auringonkukalla on oma Facebook-sivusto. Kiireellisissä asioissa pyydämme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä
puhelimitse. Säännölliset vuorovaikutustilanteet kasvokkain asiakasperheiden kanssa ovat luontevin ja tärkein
viestintätapa.

