
Muksulanmäen arvot 

 

• Turvallinen hoitopäivä   

Muksulanmäessä turvallisuus, niin psyykkinen kuin fyysinen turvallisuus, on jokaisen 

päiväkotipäivän lähtökohta. Meillä turvallisuutta ovat mm. valppaat ja johdonmukaiset 

aikuiset, huolella suunniteltu hoito- ja kasvuympäristö, epäkohtien jatkuva havainnointi ja 

niihin  puuttuminen, sekä yhdessä sovitut säännöt ja tavat, joita  jokainen työntekijä on 

sitoutunut noudattamaan. Kun hoitopäivän turvallisuusnäkökulmiin ja -riskeihin on 

paneuduttu jo ennaltaehkäisevästi, voimme niin lapset kuin aikuiset  suunnata hyvillä 

mielin päivän touhuihin. Turvallisuustekijöiden huolellinen huomioiminen, toteuttaminen ja 

päivittäminen on myös tapamme osoittaa vanhemmille, että lapsenne ovat meille tärkeitä 

ja haluamme pitää heistä hyvää huolta. 

 

• Lapsen aito kohtaaminen   

Lapset ovat toiminnassamme aina ensiarvoisessa asemassa. Haluamme 

päiväkodissamme korostaa lapsen aidon kohtaamisen, kuulemisen ja näkemisen 

tärkeyttä. Pyrimme arjessamme löytämään aina aikaa lasten kuulumisille, kysymyksille ja 

hämmästelyille. Aikuisten tehtävänä on olla lasten saatavilla, tuntosarvet herkkinä 

yhteisille arjen keskusteluille ja pohdinnoille. Pyrimme yhdessä siihen, että jokainen lapsi 

kokisi olevansa tärkeä ja tuntisi, että hänen omilla kertomuksillaan ja mieltä askarruttavilla 

asioilla on merkitystä. Aikuiselle on arvokas taito nähdä asioita myös lasten näkökulmasta 

ja tarjota kannustusta ja tukea arjen tilanteisiin. Muksulanmäessä arvostamme jokaisen 

lapsen ainutlaatuisuutta ja pyrimme tukemaan jokaista lasta yksilöllisesti omana 

persoonanaan. Haluamme myös taata lapsille turvalliset ja lämpimät aikuissuhteet, jolloin 

lapsi kokee voivansa aina halutessaan lähestyä aikuista, kavuta syliin, jutella tai vaihtaa 

lämpimiä halauksia. 

 

• Monipuolinen toiminta   

Meille on tärkeää, että tarjoamme lapsille monipuolista ja laadukasta toimintaa. 

Suunnittelemme toimintaamme tavoitteellisesti ja laadimme puolivuosittain 

toimintasuunnitelman, jossa luodaan suuntaviivat kaudelle kaikki varhaiskasvatuksen osa-

alueet huomioiden. Lisäksi jokainen ryhmä laatii kuukausittain oman suunnitelmansa. 

Toimintamme tarjoaa lapsille monenlaisia kokemuksia ja elämyksiä. Välitämme eteenpäin 

suomalaisia perinteitä ja kulttuuria mm. huomioimalla kansalliset juhlapäivät ja 



päiväkotiympäristön lisäksi kokemuksia kartutetaan retkillä metsään, kirjastoon, torille jne. 

Ohjaamme lapsia kauniiseen käytökseen ja opetamme kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, 

eläimiä ja luontoa. Myös aikuiset omalla käytöksellään näyttävät hyvää esimerkkiä lapsille. 

 

• Lämmin ilmapiiri   

Haluamme vaalia päiväkodissamme iloista, avointa ja lämminhenkistä ilmapiiriä. 

Toivomme päiväkotimme olevan hyvä ja turvallinen paikka niin lapsille, vanhemmille kuin 

työntekijöillekin. Myös leikinomaisuus ja läheisyys ovat asioita joiden toivomme näkyvän 

jokapäiväisessä arjessamme. Muksulanmäessä syli on aina avoin, eikä haleja säästellä 

hoitopäiviemme aikana. Toivomme jokaisen lapsen tulevan päiväkotiimme mielellään ja 

pyrimme aina tarjoamaan lapselle parhaan mahdollisen hoitopäivän. Ilo ja hassuttelu 

yhdessä leikinomaisuuden kanssa tekevät päivistämme Muksulanmäessä nauruntäyteisiä. 

 

• Avoin yhteistyö vanhempien kanssa  

Päiväkodissamme vallitsee ainutlaatuinen lasten, vanhempien ja työntekijöiden välinen 

me-henki, jota olemme alkaneet kutsua muksulanmäkiläisyydeksi. 

Muksulanmäkiläisyydessä on kyse avoimuudesta, positiivisuudesta, luottamuksesta, 

tasavertaisuudesta ja keskinäisestä arvostuksesta. Lapset ovat meille kaikki kaikessa 

mutta yhteistyö vanhempien kanssa on aivan yhtä tärkeää. Arvostamme jokaista 

vanhempaa oman lapsensa kasvattajana ja haluamme luoda päiväkodin puolelta avoimen 

ja luottamuksellisen ilmapiirin jutella lasta koskevista asioista.  Vanhemmilla on lastensa 

ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä taas 

koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Aidot arjenkohtaamiset aamuisin 

ja iltapäivisin lasten tuonti- ja hakutilanteissa ovat usein niitä hetkiä, kun haluamme kertoa 

lapsen päiväkotikuulumisista vanhemmille. Lasten vasu-keskustelut, vanhempainillat, 

vanhempainyhdistyksen järjestämät perhetapahtumat ja vanhempien toiveiden kuuleminen 

ylipäänsä ovat päiväkotiimme vakiintuneita yhteistytön muotoja. 


