Tervetuloa päiväkotiyhteisömme jäseneksi.
Steinerpedagoginen päiväkoti Pääskynpesä on toiminut Sammatissa vuodesta 1984.
Päiväkoti Pääskynpesä on vanhempien ylläpitämä yksityinen päiväkoti, joka luo puitteet
steinerpedagogiikalle. Se tarjoaa laadukasta, luonnonmukaista ja lapsilähtöistä varhaiskasvatuspalvelua maalaisympäristössä. Erikoisuutenamme on eläinpainotteinen päiväkotitoiminta, joka tukee lapsen tasapainoista tunnekasvua ja suhdetta elävään ympäristöön.
Päiväkodissamme on 21 hoitopaikkaa 3–7 -vuotiaille lapsille. Päiväkoti on auki 7.3016.35 välisenä aikana Kyläkoulun toiminta-aikojen mukaan. Kesähoitoa on järjestetty
tarpeen mukaan. Pääskynpesässä tarjotaan luomukasvisruokaa.
Steinerpäiväkodissa työskentelee koulutettu steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja
Pääskynpesä on valtakunnallisen steinerpedagogisen varhaiskasvatusjaoston hyväksymä päiväkoti. Päiväkotimme tekee yhteistyötä Sammatin Vapaan Kyläkoulun kanssa
tarjoten esiopetuspalvelua steinerpedagogisen ikäkausiajattelun mukaan. Oppilashuolto toimii yhteistyössä koulun ja neuvolan kanssa.
Päiväkoti Pääskynpesä kuuluu Lohjan päivähoidon palvelusetelin piiriin.
Pääskynpesän toiminta-ajatuksena on nähdä ihminen jatkuvasti kehittyvänä, sielullishenkisenä kokonaisuutena. Näitä valmiuksia suojellaan ja ravitaan varhaislapsuudessa ja
tuetaan vanhempia kanssakasvattajina. Kasvattajat sitoutuvat jatkuvaan itsekasvatukseen kouluttautuen ja tiedostaen ajan kasvatushaasteet sekä alan kehittymisen. Toimimme yhteistyössä ympäröivien tahojen kanssa.

Steinerpäiväkoti Pääskynpesä
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09220 Sammatti
puhelin: 0447399073
email: paivakoti@paaskynpesa.org
www.paaskynpesa.org

Päiväkoti Pääskynpesään voi ilmoittautua sähköisesti Pääskynpesän kotisivujen
kautta tai puhelimitse. Kutsumme vanhemmat lapsikeskusteluun ennen hoitosuhteen
alkamista. Keskustelun tarkoituksena on tutustua lapsen historiaan ja yksilöllisiin tarpeisiin sekä varmistaa, että päiväkodin resurssit ja pedagoginen sisältö vastaavat perheen
tarvetta. Vanhemmat valitsevat steinerpedagogisen hoitopaikan lapselleen ja hyväksyvät pedagogiset sisällöt ja toimintatavat. He sitoutuvat ylläpitämään päiväkotia. Toimintaan kuuluu mm. talkoita, varainkeruuta, hallituksen kokouksia ja vanhempainiltoja.
Vanhemmat luovat omalla toiminnallaan sosiaalisesti rikasta ja rakentavaa kulttuuria
yhteisöön.
Vanhemmat tapaavat myös vanhempainyhdistyksen taloudenhoitajan ja saavat tältä
päivähoitomaksuihin ja taloushallintoon liittyviä ohjeita.
Keskustelujen pohjalta lapsen hoitosuhde vahvistetaan allekirjoittamalla hoitosopimukset ilmoittautumisjärjestys huomioiden. Pienten lasten hoidossa kantavana ajatuksena on kanssakasvattajuus, joka edellyttää molemminpuolista luottamusta vanhempien ja kasvattajien välillä.
Jos olemassaoleva hoitosuhde puretaan, on siinä 1kk:n irtisanomisaika.

Vanhemman ja lapsen saapuessa tutustumaan päiväkotiin on etukäteen sovittu tapaaminen joko arkena lasten leikki-aikana tai muiden lasten poissa ollessa, riippuen
mm. lapsen persoonasta. Vierailujen tulee tapahtua lapsen ehdoilla, siten että lapsi ottaa
itse kontaktin kasvattajaan. Lapsi ja hänen hoivahenkilönsä ovat vieraita ja vieraana lapsi
tulee kohdata hienotunteisesti ja hyväntahtoisesti. Luonnollisesti huoltaja on vastuussa
lapsestaan vierailun ajan, koska hänellä on ensisijainen luottamussuhde lapseen. Lapsella
ei välttämättä ole syytä kohdistaa luottamustaan toiseen niin kauan kuin hoivahenkilö
on läsnä. Lapsi saattaa rakentaa luottamusta tarkkailemalla kasvattajan toimintaa mm.
arjen puuhissa ja hänen ohjatessaan ryhmää. Kasvattaja vahvistaa “vuorovaikutussiltoja”
mm. hyväksyvillä katseilla ja hymyillä, ottamatta suoraa kontaktia lapseen, ikäkautta
vastaavalla tavalla. Aikuisen, joka on vierailulla lapsen seurana, täytyy ottaa huomioon
se toiminta ja ne tavat, joihin ryhmän lapset ovat tottuneet. Vanhemman ja kasvattajan
yhteistyö mallintaa lapselle turvallisen aikuisen mallia.
Aikuisen luottamus siihen, että kaikki tulee sujumaan hyvin, auttaa lasta. Totuttelua
voi myös helpottaa lapsen selkeä päivärytmi kotona. Lapsiryhmän yhteiselolle merkitsee
paljon, että hän on jo tottunut toistuviin arkirutiineihin (pukeminen, ateriat, levot ja leikkiaika). Se helpottaa orientoitumista uuden ympäristön päivärytmiin. Pääskynpesässä
kasvattajat toimivat samassa työvuorossa koko vuoden tukien lapsen turvallista kiinty-

myssuhdetta. Lasten aistiympäristöä vaalitaan mm.rauhallisella värimaailmalla, aidoilla
materiaaleilla ja toimimalla aluksi omissa pienryhmissä. Näin huolehditaan siitä, ettei
lasta kuormiteta liian monilla vuorovaikutussuhteilla päivän aikana. Vanhemmalla on
mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan sopivan arkisen puuhan äärellä. Tämä saattaa tarjota aralle lapselle mahdollisuuden ottaa omia askeleitaan kohti ryhmässä oloa.

Päiväkotiin saapuessa lapselle näytetään tämän oma naulakkopaikka, johon on liimattu häntä kuvaava oma kuva, joka saattaa olla tonttu, eläinlapsi tms. Näin autetaan
lasta kiinnittymään ja hahmottamaan tilaa. Suosittelemme vaatteiden nimikoimista.
Omalle naulakolle on hyvä tuoda tarhatossut, lippis tai huivi, retkikori, vaihtovaatteita,
sadevaatteet ja saappaat. Kotoa tuotu oma lampaantalja tai tyyny antaa turvaa ja lämpöä
satu- ja lepohetkinä. Kengät jätetään aina eteisen kenkätelineeseen samaan paikkaan,
josta lapsen on helppo oppia löytämään ne monien muiden joukosta. Lapsi saatetaan
omalta naulakolta wc:n ja käsienpesun kautta kasvattajan luokse, jossa vanhempi ja kasvattaja kättelevät aamutervehdyksen ja lapsi otetaan vastaan. Mahdollisuuksien mukaan
vanhempi vaihtaa lapsen päivään vaikuttavat tiedot unesta, voinnista ym.
Kello 7.30-9.00 lapsi vastaanotetaan kultasiipien puolella, missä on mahdollisuus aamiaiselle tai lämpimälle teekupposelle. Yhdeksästä eteenpäin, kun kaikki kasvattajat ja
lapset ovat saapuneet, päivän toiminnat alkavat omissa, enimmillään seitsemän lapsen
pienryhmissä. Lapsia ohjataan vessakäynneille ja käsipesuille aina siirtymätilanteissa
ulos ja sisälle sekä ruokailujen yhteydessä. Tällä tuetaan luonnollisen rytmin syntyä.
Ruokapöydässä vaalitaan kulttuuria, jossa ruokaa arvostetaan tutustumalla eri makuihin ja hyviin pöytätapoihin. Hyvässä tunnelmassa ruokakin on ravitsevampaa. Päivän
toiminnat vaihtuvat viikonpäivän ja vuodenajan mukaan sisältäen kodintöitä, satuja,
ulkoilua, lepoa ja leikkiaikaa. Esikouluikäisillä on oma lepo- ja satuaika. Lapsiryhmät
ulkoilevat lähimetsissä, päiväkodilla ei ole omaa aidattua pihaa. Iltapäivisin kasvattaja
jättää tiedon vanhemmille, mistä lapset voi hakea.

Lapsia ohjataan pääasiassa esimerkin, jäljittelyn, laulun ja toiston keinoin. Kasvattajat
antavat lapsille mallin aikuisuudesta arjen toimien ylläpitäjänä. Kasvattajat ohjaavat lasta antamalla rakentavan vaihtoehdon epätoivotun käytöksen tilalle. Empatiakykyä herätellään kasvattajan esimerkin avulla ikäkautta vastaavalla tavalla. Lapsen teoista vastaa aikuinen, joka on vastuussa lapsesta. Kasvattaja huolehtii, että negatiivinen käytös
ohjataan oikeaan. Koska lapsi elää tätä hetkeä, eikä lineaarinen aikakäsitys ole vielä kehittynyt, ei lasta muistuteta myöhemmin jo parannetusta tapahtumasta. Tämän vuoksi

esimerkiksi jokaista sosiaalisen elämän harjoittelua tai jo käsiteltyä pientä kahnausta ei
nosteta uudelleen esiin päiväkotipäivän lopuksi. Kiusaamiseen tai jatkuviin pahempiin
riitoihin kuitenkin puututaan jämäkästi ja niistä myös informoidaan vanhempia.

Steinerpedagogiikassa kunnioitetaan lapsen tapaa oppia kokemalla ja leikin avulla.
Siksi vapaalle, lapsen omaehtoiselle leikille ja tutkimiselle annetaan aikaa.
Lapsen tapaa kohdata maailma tuetaan antamalla tilaa ja kunnioittamalla lapsen reviiriä ja rauhaa. Tämän vuoksi kasvattajalle riittää tietoisuus lapsen tarpeista ja leikkipaikasta, jossa lapsi saa toteuttaa leikkiänsä katseilta suojassa, aikuisen kuuloetäisyydellä.
Aikuisen on oltava saatavilla tarvittaessa ja vahvistettava lapsen turvallisuuden tunnetta.

Pääskynpesässä turvallisuudesta huolehditaan noudattamalla päivähoitolakia. Lapsiryhmässä saa olla enintään 7 lasta aikuista kohti. Lapsimäärät samassa tilassa pidetään
pieninä. Kasvattajat pyrkivät tuntemaan lapset niin hyvin, että toimintatapoja pystyy
muokkaamaan ennakoitaviksi, jotta yllättäviä tapaturmia ehkäistään (esim. katoaminen). Kollegio informoi toisiaan päivittäin sekä viikottain pidettävässä opettajakokouksessa, joissa vaaratilanteisiin paneudutaan ja toimitapoja ja turvallisuussuunnitelmaa
päivitetään. Fyysistä kehonhallintaa tuetaan muodostamalla ympäristö ja lapsen hoitopäivä sellaisiksi että liikuntataidot kehittyvät. Lisää turvallisuudesta turvallisuuskansiossa. Kannatusyhdistyksen turvallisuusvastaava tarkistaa turvallisuusohjeen yhdessä
jokaisen hoitohenkilöstöön kuuluvan kanssa aina toimintakauden alussa.

Pääskynpesässä laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, joka annetaan vanhemmille syksyllä. Toimintasuunnitelmasta ilmenee vuodenaikojenjuhlien, lasten syntymäpäiväjuhlien ja vanhempainiltojen ajankohdat. Lisäksi syksyllä etukäteen tiedossa olevat
Pääskynpesän retket ovat toimintasuunnitelmassa. Muut Pääskynpesän tapahtumat
pyritään ilmoittamaan vanhemmille heti kun niistä on päätetty henkilökunnan kesken.
Tekstiviestit ovat nopea informoinnin väline. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään myös
sähköpostia. Päiväkodin henkilökunta välttää puhelimessa oloa lapsiryhmävastuun aikana, joten oman lapsen kasvattajan kanssa on hyvä sopia voimassaoleva puhelinaika.
Pääskynpesän henkilökunta on kiitollinen, jos mahdolliset kysymykset ja epäselvyydet
pyritään ottamaan mahdollisimman pian esille asianosaisten kesken. Päiväkodin pedagogisesta hallinnosta vastaa steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja kollegio. Taloushallinnosta vastaa vanhempien muodostama hallitus.

Työnjako päiväkotiyhdistyksessä on määritelty ohjesäännössä, joka on nähtävillä
eteisen ilmoitustaululla. Vanhemmat tarjoavat puitteet steinerpedagogiselle päiväkotitoiminnalle ja esiopetukselle. Varhaiskasvattaja vastaa kasvuympäristön pedagogisuudesta. Vanhempien muodostama hallitus yhdessä kollegion edustajan kanssa kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuussa. Päiväkodin henkilökunta tekee sisäisen työnjaon ja
päivittää tarvittaessa työnkuvia kollegiossa. Hallitus asettaa tarvittavat virat hakuun.

Pääskynpesän juhlat ovat mahdollisuuksien mukaan koko perheen juhlia. Juhlat myötäilevät vuodenkiertoa ja antavat mahdollisuuden juhlan laadullisuuksien kirjon sisäistämiseen. Lasten juhlat tuoksuvat, maistuvat ja antavat mieleepainuvan kokemuksen lauluineen ja tarinoineen. Lapset ovat valmistaneet juhlia ja juhlat ovat osa päiväkotielämää,
jossa arki ja juhlavalmistelut saavat täyttymyksen. On ollut hyviä kokemuksia siitä, että
lapsi on voinut kutsua koko päiväkodin väen kotiinsa juhlimaan. Kakut ja muut järjestelyt on hoidettu päiväkodin puolesta, ettei vierailu kävisi perheelle liian vaivalloiseksi.
Talkoot ovat myös yhteisöllinen kokemus, joka antaa mahdollisuuden yhteisen tavoitteen eteen työskentelyyn lasten laadukkaan päivähoidon takaamiseksi. Kaikki hoitavat
omien mahdollisuuksien mukaan osuutensa. Talkootyöt voi korvata rahalla, esim. lomaaikojen siivous.

Länsi-Uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys tarjoaa
monipuolista yhdistystoimintaa lasten ja kulttuurin alalta. Vanhempien ja kasvattajien
mukanaan tuomat kyvyt ja taidot mahdollistavat monenlaisen jakamisen kurssien, koulutusten, juhlien yms. parissa.

Steinerpäiväkoti Pääskynpesä kuuluu Lohjan yksityisen päivähoidon palvelusetelituottajiin. Tulosidonnaista palveluseteliä haetaan sähköisesti Lohjan kaupungin sivuilla.
Vanhempien maksettavaksi osuudeksi jää kunnallista tasoa vastaava hoitomaksu. Myös
ei-lohjalaiset lapset ovat tervetulleita. Tällöin tukimuotona on Kelan yksityisen hoidon
tuki. Lisätiedot ja ajantasaiset hoitomaksut löytyvät osoitteesta www.paaskynpesa.org.

