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Toimintaa varhaiskasvatuksessa 
 

Pukkilan varhaiskasvatus koostuu päiväkoti Vekarasta ja kahdesta perhepäivähoitajasta, 

joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa yhteisten tapahtumien kautta. Pph:n 
varahoitopaikka on päiväkoti Vekara (syys-, joulu-. hiihto- sekä kesäloma-aikana tai muun 

pphoitajan poissaoloaikana). 

 
Elo- ja syyskuu on ollut tutustumisen aikaa. Uusi kausi on tuonut tullessaan muutoksia 

ryhmiin. Ryhmissä on panostettu ryhmäytymiseen niin, että jokainen lapsi voi kokea 
kuuluvansa ryhmään sen yhtenä tärkeänä jäsenenä. Olemme panostaneet kaverisuhteiden 

muodostumiseen ja lapset ovat muodostaneet luottamusta ryhmän aikuisiin. 
 

Vekaran päiväkodissa varhaiskasvatustoiminta tapahtuu porrastetusti pienryhmissä, mikä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että aamupäivän ulkoilu tapahtuu kahdessa osassa. Osa lapsista 
ulkoilee aiemmin ja osa myöhemmin. Tällä tavoin luodaan kiireetön ja rauhallinen päivä, jossa 

lapsille on paremmat mahdollisuudet keskittyä vapaaseen leikkiin sekä ohjattuun toimintaan.  
Vekarassa tehdään yhteistyötä ryhmien välillä esimerkiksi järjestämällä yhteistä toimintaa ja 

lapsille luodaan mahdollisuuksia päästä leikkimään myös toiseen ryhmään tai voi kutsua 

toisesta ryhmästä kaverin leikkimään omaan ryhmään. 
 

Kaikessa toiminnassamme huomioimme lasten laaja-alaisen osaamisen kehittämisen ja se 
näkyy viikoittain ryhmien toiminnassa. Tuemme lapsen ajattelua ja oppimista ikä- ja taitotaso 

huomioiden. Leikki ja leikkimielisyys kuuluvat lapsen päivään, joten pedagogista oppimista 

tapahtuu paljon sen välityksellä. Tuemme lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan muun 
muassa ilmaisemalla ja keskustelemalla lapsen kanssa hänen vahvuuksistaan. Kehitämme 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja esimerkiksi draamakasvatuksen keinoin sekä ohjaamalla 
ystävällisyyteen ja harjoittelemalla hyviä tapoja. Kannattelemme lasten tunne-elämää ja 

käsittelemme tunteita esimerkiksi satujen kautta. Meillä kaikki tunteet ovat sallittuja. Täällä 
opettelemme yhdessä tunnistamaan, nimeämään, hallitsemaan ja tulkitsemaan niitä. 

 

Varhaiskasvatuksessa kaiken pedagogisen toiminnan pohjana ovat oppimisen alueet: 
- kielten rikas maailma (kielelliset taidot ja valmiudet sekä kielelliset identiteetit) 

- ilmaisun monet muodot (musiikillinen, kuvallinen, sanallinen, kehollinen) 
- Minä ja meidän yhteisömme (eettinen ajattelu, katsomuskasvatus, lähiyhteisön 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, mediakasvatus) 

- Tutkin ja toimin ympäristössäni (matemaattinen ajattelu, ympäristökasvatus, 
teknologiakasvatus) 

- Kasvan, liikun ja kehityn (liikkuminen, ruokakasvatus, terveys ja turvallisuus) 
 

Vekarassa huomioidaan lapsi hänen syntymäpäivänään siten, että hän saa valita mitä hän 
haluaa tarjota muille oman ryhmän lapsille. Vaihtoehtoina voi joko leipoa keksejä tai 

muffineja, pilkkoa kasviksia ja tarjoilla ne dipin kanssa tai paloitella hedelmiä.  

 
Tulevia tapahtumia 
 

 
- 1.10. Valtakunnallinen heijastinpäivä: koko talon yhteinen tapahtuma liittyen 

liikenneturvallisuuteen 
- Valokuvaus: to 10.10. Oravat ja Siilit, pe 11.10. Jänikset ja pph. Sisaruskuvat otetaan 

nuoremman sisaruksen kuvauspäivänä 

- 8.11. tarjolla isänpäiväaamiainen nautittuna yhdessä oman lapsen kanssa 


