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Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuriamme ohjaa vahvasti lapsilähtöinen Montessori-pedagogiikka ja oppimisympäristö (käytännön elämä, aisti, 
äidinkieli, matematiikka ja kulttuuri osa-alueineen), jossa lapsi oppii työskentelemällä Montessori-välineillä tilassa, jossa 
vallitsee työrauha. Työskentely tapahtuu pienryhmissä. Ohjaajina huomioimme herkkyyskaudet, tuemme 
itsenäistymiskehitystä ja omatoimisuutta.  Oppiminen on paitsi yksilöllinen, myös sosiaalinen tapahtuma.

Toimintamme perustuu lasten, lapsen ja aikuisen sekä aikuisten keskinäiseen yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, avoimuuteen, 
joustavuuteen ja luottamukseen. Lapsiryhmässämme toimii 4-5 ikäluokkaa, antaen toiminnalle yhteisöllisen ilmapiirin. 
Lastemme eri kulttuuritaustat  rikastuttavat meitä. Lapset kuulevat puhuttavan erilaista kieltä, kiinnostuvat 
ja oppivat hyväksymään erilaisuutta.

Kestävän kehityksen kasvatus on vastuun antamista ja vastuun kantamista. Kestävän kehityksen työ on oman ja lähiyhteisön 
toiminnan tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta.

Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla kestävä kehitys tarkoittaa hyvin konkreettisia asioita, kuten kavereista huolehtimista, 
lähiympäristön tutkimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen oppimista. Päiväkodin arki ja toiminta tulisi järjestää siten, että
ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän ja että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon ja kestävän 
kehityksen työn toteuttamiseen



Laaja-alainen osaaminen
Montessori-ympäristössä lapsen on helppo olla, sillä se on suunniteltu lapsen mittojen ja tarpeiden mukaan. Työskentelyssä 
vallitsee vapaus, rauha ja tasapaino lapsen ja ympäristön välillä. Opettajien on helppo tukea lasten ajattelun ja oppimisen 
taitojen kehittymistä, sekä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä montessori-välineistön avulla. Välineistö innostaa lasta 
hakeutumaan sellaisten tehtävien pariin, joihin hänellä on sillä hetkellä sopiva herkkyys.  

Projektit tuodaan ympäristöön eri osa-alueisiin luoden pohjaa laaja-alaiselle osaamiselle. Lapselle tarjotaan mahdollisuus 
kehittyä omalla osallistumisella ja toiminnalla kartuttaen uutta tietoa, harjoitellen taitoja sekä pohdiskellen arvoja ja 
asenteita. Herätämme lasten tahdon kokonaisvaltaiselle oppimiselle. 

Toteutamme positiivista pedagogiikkaa. Tätä lähestymme muun muassa lasten vahvuuksien ja niiden tiedostamisen kautta. 

Tämän lukuvuoden toimintaan vaikuttaa vahvasti kevään korona-kriisi. Pitkän poissaolon jälkeen on tarve vahvistaa sosiaalisia 
taitoja ja yhteistyön merkitys korostuu. Keskitymme vuorovaikutus- ja työskentelytaitojen kehittämiseen ja kiusaamisen 
ehkäisyyn. Käytämme apuvälineenä Piki-sarjaa. 



Oppimisen ilo
Oppimisen ilo tarkoittaa siitä, että lapsella on vapaus valita mieleisensä työ opettajan toimiessa ohjaajana ja tarkkaillessa
lapsen kehityksen etenemistä ja toimintaa. Vapaus kehittyy tietyin edellytyksin, jotka ovat mm. riippumattomuus, oma tahto 
ja sisäinen kuri.

Montessori-ajatusmalli herättää lapsella tahdon auttaa toisia, sillä he eivät kilpaile keskenään kun toimitaan vapauden 
ilmapiirissä.

Vapaassa ilmapiirissa lapsi tuntee iloa onnistumisestaan, jakamisesta ja hyväksytyksi tuntemisesta. Oppimisen iloa syntyy 
myös, kun vanhemmat lapset opettavat nuorempia.

Korona-kevään myötä arkeen tuli tarve järjestää enemmän oppimistilanteita ulkona. Suunnittelemme rohkeasti uutta 
hyödyntäen lähipuistoa, metsää ja lähialueita. Järjestämme metsäretkiä ja hyödynnämme luontoa oppimistilanteissa.



Osallisuus
Montessori-päiväkodin selkeä järjestys edistää lapsen sisäistä järjestystä ja tämän kautta hän oppii luottamaan ympäristöönsä 
ja omaan kykyynsä olla yhteydessä ympäristönsä kanssa myönteisellä tavalla. Hän tietää minne mennä löytääkseen 
tarvitsemansa ja hän myös palauttaa tavarat paikoilleen. Tällä tavalla hän osallistuu henkilökohtaiseen oppimiseen.
Montessori-päiväkodissa osallistuminen on itsestäänselvyys siksi, että toiminta lähtee lapsista ja lapsi itse osallistuu ”itsensä 
kasvattamiseen” tekemällä työtä järjestetyssä ympäristössä.

Lapsilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin arjessa esimerkiksi lasten omia ideoita toteuttamalla. Lapsia kuunnellaan, 
heiltä kysellään ja heidän kanssaan keskustellaan. Lapset otetaan mukaan toteutukseen ja toiminnan järjestämiseen 
esimerkiksi juhlien valmistelussa, yhteisen materiaalin valmistamisessa sekä projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Tämän syksyn lapsiryhmän pyynnöstä meillä on taas apulaisvuorot ja lapset osallistuvat muun muassa pöytien kattamiseen ja 
lauluhetken pitämiseen omilla ideoillaan.

Arviointia tehdään arjen tilanteissa spontaanisti, mutta myös siihen suunnitelluilla kaavakkeilla. Lapsia kuunnellaan opetuksen 
suunnittelussa: mitä lapset haluavat oppia? Lapset pääsevät arvioimaan päiväkodin askareita Lapsen kuulemisen- pelin kautta.



Leikki
Maria Montessorille leikki oli lapsen työtä, koska leikin kautta lapsi oppii. Lapset tekevät työtä itsensä vuoksi. Me tarjoamme 
lapsille vapaata tilaa, jossa he voivat kaikella innolla leikkiä ja tutkia maailmaa leikin avulla. Havainnoimme ja tuemme lasten
leikkiä ja sosiaalisia suhteita. Kannustamme lapsia vapaaseen leikkiin ja järjestämme myös leikkipäivän, jolloin koko 
päiväkodin ympäristö muuttuu leikkipaikaksi. Leikkipäivän toimintapisteitä ovat lääkäri-, kampaamo-, ruokakauppa-, pankki- ja 
vaatekauppaleikit. Päivä on erittäin suosittu lasten keskuudessa.

Me pyrimme olemaan kuuliaisia ja ottamaan huomioon lasten tarpeet niin leikissä kuin todellisuudessakin. Ei ole oikeaa tai 
väärää, on vain lapsi, joka näyttää meille tien!



Liikkuminen
Montessori-pedagogiikka mahdollistaa lapsen jatkuvan liikkumisen. Päiväkodissa lapset liikkuvat koko ajan, etsien tekemistä ja 
vaihtaen toimintapaikasta toiseen. Käytännön elämän- harjoituksien avulla he harjoittavat sekä hieno- että karkeamotoriikkaa.

Jokapäiväisen ulkoilun lisäksi muuta liikuntaa pyritään järjestämään niin usein kuin mahdollista. Päiväkoti on varannut 
saliaikoja Oulun Urheilutalolta.  Ulkona leikimme päivittäin, talvella hiihdämme ja luistelemme. Pihallamme on 
jalkapallokenttä ja järjestämme metsäretkiä lähimetsään.

Päiväkodin keskeinen sijainti mahdollistaa myös  kävelyretket. Lasten kanssa kävelemme muun muassa kirjastoon, teatterille, 
viereisiin puistoihin ja luistelukentälle.



Oululaisuus
Lähtökohtaisesti puhumme omasta kotipaikkakunnasta, tutkimme lasten asuinpaikat ja lähiympäristömme. Hyödynnämme 
piha-alueiden ja lähiympäristömme oppimisessa. 

Päiväkotilaiset pääsevät tutustumaan Ouluun käymällä torilla (syysmarkkinat), teatterilla, kirjastossa ja muissa Oulun 
kulttuurikeskuksissa kuten Valveella, elokuvateatterissa ja taidemuseossa. Osallistumme Alaköökin järjestämiin Oulun 
kulttuuritapahtumiin ja käymme vierailemassa Pohjois-Pohjanmaan museossa.

Tämän vuoden tilanteen myötä olemme tutustuneet oululaiseen kulttuuriin live stream- videoita hyödyntäen.



Lasten toiveita
Montessorin lapsilähtöisyys mahdollistaa sen, että lasten toiveita kuunnellaan päivittäin, lasten ajatukset otetaan huomioon 
ja toiminta tapahtuu pitkälti heidän aloitteistaan. Esimerkkinä ”oma pehmolelupäivä” ja ”pelipäivä”  oman lelun -päivän 
sijasta ja askarteluideat.

Projektit syntyvät siitä, että me aikuiset olemme aidosti läsnä, ja herkkiä aistimaan lasten ideat ja siitä mistä he kulloinkin ovat 
kiinnostuneita.

Lapsia rohkaistaan kertomaan mistä he pitävät (Lapsen kuulemisen -peli) ja mitä haluavat opetella jatkossa. Lapsia 
kannustetaan tuomaan esiin mielipiteitään päivän tapahtumista, toisten lasten saavutuksista ja yhteisistä projekteistamme. 
Vakiintunut ”penkkihetkemme” toimii ihanteellisesti lasten toiveiden havainnoimisessa ja kuulemisessa. 

Tänä syksynä, lasten toivomuksesta, otimme käyttöön suositun apulaisvuorokalenterin ja  ”toive- seinän”. Lapset ottavat 
hienosti vastuun apulaisvuorojen tehtävien suorittamisesta.



Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle
Vanhemmille on järjestetty perinteisesti vanhempainilta syksyllä, jolloin tutustumme toisiimme ja toimintakulttuuriimme sekä 
keväällä, jolloin kutsumme asiantuntijoita vierailemaan vanhempien toivomusten mukaan.

Koronatilanteen myötä jouduimme tänä syksynä kehittämään uusia tapoja olla vanhempiin yhteydessä. Vanhempainilta 
järjestetään pienissä ryhmissä ja yhteiset tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona ja turvallisuutta 
noudattaen. Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin ulkona hakutilanteessa. Varaudumme siihen järjestämällä työvuorot 
niin, että henkilökuntaa on enemmän hakutilanteessa.

Vanhempia kannustetaan tuomaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan kuuluville sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Olemme 
yhteydessä vanhempiin säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Päiväkodin oman kuvapalvelun kautta jaamme vanhemmille osan päivästämme kuvina. Kuvien kautta vanhemmat saavat 
nähdä päiväkodin toimintaa ja lastensa työskentelyä. Kuvien lisäksi kehitämme tämän syksyn aikana blogin johon lapsetkin 
osallistuvat. Blogissa on tarinankerrontaa siitä mitä olemme tehneet syksyn aikana. Blogi laitetaan kuvapalveluun ja 
lähetetään sähköpostitse vanhemmille.



Arviointi
Päiväkodissamme arviointi toteutuu seuraavilla tavoilla:

• Lasten toimintaa päiväkodissa dokumentoidaan lapsen omaan kasvun kansioon, jota täytetään yhdessä lapsen, 
henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Lapsen elämää päiväkodissa taltioidaan mm. valokuvin, kertomuksin, videoiden. 
Lapset oppivat itse arvioimaan omaa kehitystään ja toimintaansa kasvun kansion avulla. 

• Vanhempien kanssa käydään vasu- ja esiops.-keskustelut. Vanhempia kuunnellaan ja yhteydenottoihin suhtaudutaan 
vakavasti. Järjestämme tarvittaessa yhteisen palaverin vanhempien niin toivoessa. 

• Henkilökunta pitää keskinäisiä arviointikeskusteluja toiminnan ja oman työn kehittämisestä. Opettajien 
suunnittelupalaverit pidetään kerran kuukaudessa.


