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Toimintakulttuuri
Jokainen lapsi on rikkaus ja arvokas omana itsenään.
Kuuntelemme ja kohtaamme lapset ja perheet aidosti ja kunnioittavasti.
Arvostamme perheiden toiveita ja teemme avointa yhteistyötä.
Aikuinen on lapselle aktiivisesti läsnä, mukana kaikissa päivän touhuissa.

Ei pieni puu vielä
myrskystä tiedä,
ei pieni puu vielä myrskyä
siedä.
Ole suojana pienelle suuri
puu,

jotta pienellä juuret
vahvistuu”

Laaja-alainen osaaminen
Ruokimme ja rikastamme lasten uteliaisuutta ja halua tutkia asioita.
Toimimme kannustaen ja sallivasti, aina saa kokeilla ja epäonnistua, yrittää
uudelleen. Kannustamme lasta omatoimisuuteen, annamme tilaisuuden harjoitella
arjen taitoja. Teemme lapsen oppimisen näkyväksi.
Hyödynnämme kaikkien kuukkelilaisten vahvuuksia ja osaamista monipuolisen
oppimisympäristön luomisessa. Päiväkotimme toteuttaa Vihreä lippu –
toimintamallia, jossa lapset saavat tutustua myös kestävän kehityksen asioihin
osana arjen toimintaa.
Kaiken oppimisen perusta on vuorovaikutuksessa. Aikuiset toimivat mallina lapsille
siinä, kuinka toisten kanssa toimitaan.

Oppimisen ilo
Mottomme on: Päiväkoti on lapsia varten!
Kuukkelissa lapsi oppii ilon kautta ja nauttii oppimisestaan. Jokainen lapsi oppii
omalla persoonallisella tavallaan vahvuuksiensa kautta ja aikuisen tuella.
Aikuiset haluavat eläytyä ja osallistua lapsen maailmaan
ja antavat lapsille mahdollisuuden suunnitella,
ideoida ja toteuttaa kaikkea toimintaa.

Osallisuus
Kuukkelissa jokainen lapsi saa valita ja vaikuttaa päivittäisissä arjen tilanteissa itseään
koskeviin asioihin. Lapsen mielipiteen kuunteleminen on luonteva yhteinen
toimintatapamme.
Vihreä lippu –mallin mukainen lasten ympäristöraati kokoontuu kuukausittain
suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa ja sopimaan yhteisistä asioista. Raati saa
tehtäväkseen suunnitella esim. yhteisiä juhlia ja tapahtumia. Suunnitelmat toteutetaan
yhdessä. Ennen ympäristöraatia kokoontuu kunkin lapsiryhmän esiraati, jossa mietitään
etukäteen yhteisiä asioita.
Vanhemmilta kysytään toiveita ja palautetta säännöllisesti. Kaikissa vanhempainilloissa
on mukana tämä aihe. Kuulemme ja huomioimme huoltajien ja lasten toiveet
suunnittelussa ja toteutuksessa

Leikki
Leikki on Kuukkelin päiväkodissa tärkeintä!
Kaikki oppiminen tapahtuu leikin avulla.
Lapsilla on aikaa, tilaa, välineitä ja kavereita leikkiä varten.
Myös ulkona on hyvä leikkiä päivittäin.
Kuukkelin rikas lähiympäristö Mörrimetsineen hyödynnetään leikkimiseen.
Oppimisympäristö innostaa lasta mielikuvituksen käyttöön ja luovaan kekseliäisyyteen.
Aikuinen osallistuu leikkiin ja rikastuttaa sekä dokumentoi sitä.

Liikkuminen
Kuukkelissa liikumme monipuolisesti päivittäin sisällä ja ulkona.
Hyödynnämme eri tilanteet lasten omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi. Ryhmissä on
liikuntavälineitä lasten saatavilla, ja niiden käyttöön kannustetaan.
Metsäpiha, pelikenttä, lähiluonto, pientilat ja sali ovat säännöllisessä käytössä. Jokaisella
ryhmällä on kiinteä salivuoro, minkä lisäksi salissa on vapaata aikaa, jota kaikki ryhmät voivat
hyödyntää.
Kannustamme myös vanhempia liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Perheille järjestetään
kuukausittain yhteinen liikuntailtapäivä Kuukkelin salissa. Silloin vanhemmat voivat tulla
yhdessä lastensa kanssa pelaamaan ja liikkumaan. Liikuntapäivän teemat vaihtelevat
pallopeleistä temppurataan.

Päiväkodin juhlat ja tapahtumat ovat useimmiten liikunnallisia koko perheen tapahtumia.

Oululaisuus
Toiminnan lähtökohtana Kuukkelissa ovat kaupungin arvot rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.
Kiinnitämme huomiota kaverisuhteisiin, erilaisuuden hyväksymiseen, eri maihin ja kulttuureihin
tutustumiseen, jokaisen kuulluksi tulemiseen, juhlissa yhteisöllisyyden huomioimiseen, kestävään
kehitykseen, metsämörritoimintaan ja luontoretkiin.
Olemme ylpeitä omasta kotiseudustamme ja oululaisuudesta.
ME oululaisina: me oman ryhmän väki, me kuukkelilaiset, me kaakkurilaiset, me oululaiset.
Vahvistamme oululaista identiteettiä kaikessa toiminnassamme. Suosimme paikallista
kulttuuritarjontaa, tutustumme lähiympäristöön ja mahdollisuuksien mukaan Oulun
nähtävyyksiin.
Puhumme ylpeinä Oulun murretta, laulamme ja loruttelemme oululaisittain.

Lasten toiveita
Ryhmien toiminta on lasten näköistä. Lasten toiveita kuunnellaan ja arvostetaan kaikissa
arjen toiminnoissa, se on meillä vakiintunut työtapa. Lapset ovat oppineet, että
Kuukkelissa aikuiset kuuntelevat ja toteuttavat arjessa heidän toiveitaan. Lapsia myös
haastatellaan heidän ajatuksistaan ja toiveistaan, ja heidän kertomansa asiat
dokumentoidaan. Esiopetusryhmissä toteutetaan hyvinvointikysely, jonka tulosten
pohjalta muokataan toimintaa ja oppimisympäristöä.

Vanhemmat tuntevat oman lapsensa parhaiten, heitä kannustetaan kertomaan lastensa
toiveista ja ajatuksista.
Kuukkelin lasten ympäristöraati kokoontuu kuukausittain, siellä lapset osallistuvat
toiminnan ja yhteisen ympäristön suunnitteluun ja arviointiin.

Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle
Lapsen varhaiskasvatus suunnitellaan ja toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.
Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä huoltajien
kanssa toimintatavoista ja tavoitteista . Suunnitelman toteutumista arvioidaan yhdessä vuosittain.
Lisäksi perheille tarjotaan Lapset puheeksi – keskustelu lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi. Keskustelu
käydään jokaisen lapsen kohdalla ensimmäisen varhaiskasvatusvuoden aikana.
Huoltajien toiveita ja odotuksia kerätään myös vanhempainilloissa ja muiden yhteisten tapahtumien
yhteydessä. Nämä asiat kirjataan ryhmävasuihin. Samoin ryhmittäin kirjataan näkyviin se, kuinka
huoltajien odotuksiin vastataan. Teemme vanhemmille ja perheille näkyväksi heidän toiveidensa
toteutumisen dokumentoimalla toimintaamme säännöllisesti ja tiedottamalla siitä päivittäisissä
keskusteluissa, vanhemmille lähetettävissä kuukausikirjeissä ja ryhmien ilmoitustauluilla.
Ryhmät dokumentoivat toimintaansa säännöllisesti, ja laittavat näitä tuotoksia vanhempien nähtäville.

Arviointi
Arvioimme toimintaamme koko ajan: lasten havainnointi, tiimipalaverit, ryhmävasu,
päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa ovat kaikki arviointitilanteita. Kehitämme ja
suuntaamme toimintaa oma-arvioinnin ja saatujen palautteiden perusteella.
Lapsi on meille erityisen arvokas arviointitiedon lähde. Lapsilta saadaan usein palautetta
spontaanisti erilaisissa tilanteissa. Lapsilta myös pyydetään erikseen arviointia ja
kerrotaan kuinka se vaikuttaa. Teemme parhaamme kuullaksemme lasten viestit ja
ymmärtääksemme ne oikein. Tarvittaessa pyydämme vanhempia mukaan tulkitsemaan
oman lapsensa antamaa palautetta.
Arviointitieto kirjataan ryhmävasuihin ja lasten yksilöllisiin vasuihin. Arviointia käsitellään
päiväkodin viikkopalavereissa, pedagogisen tiimin kokouksissa ja suunnitteluilloissa.

