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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

C.P. Johnin vierailu päiväkoti Vekarassa 
28.9.2018 
 
 

Syyskuun 28 päivänä vieraili päiväkoti Vekarassa herra C.P. John Intiasta. Hän on Keralan 
osavaltion poliitikko ja entinen suunnitteluryhmän jäsen. Hän on ollut Keralassa 30 000 

päiväkodin suunnittelutyöryhmässä. 

 
Vierailun päämäärä oli nähdä, miten päiväkodin suunnittelussa on huomioitu lapset ja heidän 

tarpeet. Huomiota herätti päivän rutiini (kuvataulut) ja se, kuinka vähän aikaa päivässä on 
suunniteltu ns. ”akateemiseen oppimiseen”. Kerroimme, että suomalaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmastamme lapsi oppii jatkuvasti. Jokapäiväisestä 
toiminnasta oppiminen 

(omatoimisuus, 

sosiaaliset taidot ja 
hahmotus, leikki jne.) 

ovat yhtä tärkeitä kun 
akateemiset taidot. 

Lapsi oppii koko ajan 

ja päiväkoti-ikäisille 
lapsille ei ole tarvetta 

oppitunteille. 
 

Vieras oli vaikuttunut 
siitä, että lapset saavat 

itse kokeilla (esim. 

puutyöt) ja oppia 
tekemällä, 

harjoittelemalla. Työn 
lopputulos ei ole niin 

tärkeä, kuin prosessi 

ja itse tekeminen- 
oppiminen kokeilun 

kautta. Positiivista 
huomiota herätti myös 

se, että päiväkoti-

ikäiset voivat käyttää 
oikeita työkaluja, 

tarjolla on riittävästi 
tukitoimintaa sitä 

tarvitseville, 
kasvattajien ja lasten suhdeluku ja, että käytössä on lapsille sopivat/tarkoitetut huonekalut 

(jakkarat, korokkeet, lasten istuimet, wc-supistimet, matalat lavuaarit) sekä henkilökunnan 

työergonomia ja käytännölliset ratkaisut (kuivauskaapit, lokerikot, hiekkalaatikko katon alla 
jne.). 

 
Päiväkodin siisteys teki ison vaikutuksen "Näin siisti kun hyvässä sairaalassa". 

 

Vierailija ihmetteli ääneen: 
”Miten niin pienellä kunnalla on varaa niin korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen?” 
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Kiitokset Pukkilan kuntapäättäjille ja asukkaille siitä, että voimme olla ylpeät 
päiväkodistamme  

 

C.P. John vieraili samana päivänä myös Kirkonkylän koululla, jossa vierailu sujui oikein hyvin. 

Oppitunti hulahti sujuvasti koulua kierrellen ja esitellen. C.P. John sai kotiin matkaviemisiksi 
pari matematiikan sekä englannin kirjaa. Kuvia otettiin C.P. Johnin toimesta ympäri koulua ja 

erityismaininnan sai skandinaavinen, käytännöllinen design esim. liikuntasalin ja ruokalan 
penkit. 

 
Mr. John kävi myös tapaamassa kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokiveä, joka 

kertoili vieraallemme kunnan hallinnosta. 
 
Yhdessä hyvää tulee! 

 
#Pukkila #rohkeus #läheisyys #sujuvuus 


