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A. Lapsen päivähoitopaikan hakeminen, vapaa palaute

·Mielestämme on hienoa, että on eri vaihtoehtoja ja pedogioita tarjolla Vantaan kaupungilla. Kävimme läpi monia vaihtoehtoja etsiessämme
päiväkotipaikkaa ja olemme erittäin tyytyväisiä montessoripäiväkotimme toimintaan.

·Tietoa erilaisista hoitovaihtoehdoista on hankala löytää, varsinkin jos on kiinnostunut muusta vaihtoehdosta kuin päiväkodista.
·Hakiessamme päivähoitopaikkaa, meille esiteltiin hyvin kyseinen paikka, sen toimintatavat ja esiteltiin montessoripedagogiiggaa.
Olimme tyytyväisiä että saimme paikan kyseisestä päiväkodista.

·Päväkodin sijainti on kodin lähellä lapsille tutussa ympäristössä ja vielä työmatkani varrella, parempaa ei voisi olla. Kolmen kuukauden kokemuksella
olemme olleet erittäin tyytyväisiä päiväkotiin, hoitajat suhtautuvat lapsiin todella kauniisti ja ystävällisesti, montessoriohjaajat tuntuvat olevan innoissaan
pedagogiikasta ja lasten kehittymisestä. Mielestäni sekä lapsi että vanhempi tulevat kuulluksi ja päiväkodin ilmapiiri on positiivinen ja rauhallinen.

·Meille oli itsestään selvää hakea myös toiselle lapsellemme hoitopaikkaa Montsasta. Esikoisen kokemuksen jälkeen muu vaihtoehto ei käynyt edes
mielessämme. Hoitopaikan sijainti oli entuudestaan meille sopiva ja nyt muuton myötä paikka on vielä parempi. Hoitopaikan käytännön asioista
sopiminen sujui päiväkodin kanssa erittäin hyvin.

·Halusimme lapsemme pieneen päiväkotiin, jonka pedagogiikka perustuu laspen herkkyyskausien havainnointiin ja sitä kautta erittäin yksilölliseen
lapsen kasvun tukemiseen ja hoitoon herkkyyskausien mukaan. Oli itsestään selvää jatkaa vielä esiopetuksen ajankin samassa paikassa. Sijainti oli jo
aiemmin hyvä, mutta tilat päiväkotikäyttöön epäkäytännölliset. Muuton myötä saimme ihanat tilat ja aivan mahtavan pihan.

·Päivähoidon saanti oli vaikea, mutta tässä päiväkodissa oli hyvin tilaa silloin kun tarvittiin.
Ystävällinen, asiantunteva hoitohenkilökunta
Asiat ajan tasalla
Lapsi viihtyy
Tiedotus vanhemmille erinomainen
Erittäin hyvät ohjelmat lapsille
Laadukas ruoka
Hyvät tilat, viihtyisä ympäristö

·Montsassa näkyy erityisesti henkilökunnan aito sitoutuneisuus ja ammattitaito montessori pedagogiikkaan ja päiväkotiin. Meiltä on kolme lasta ko.
Päiväkodissa ja parempaa emme olisi voineet saada. Erityisesti pikkukeskosina syntyneille kaksosille montessoripäiväkoti on ollut lottovoitto, myös
neurologit ovat samaa mieltä. Lapsilähtöinen ja kotoinen hoitopaikka on lapsille erityisen mieluisa. Vanhempien keskinäinen yhteistyö tuo oma lisän
viihtyvyyteen, kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja kaikilla on sama tavoite yhdessä henkilökunnan kanssa - parasta hoitoa, parhaassa ympäristössä!

·Tietoa käytännön hakuprosessista ja eri vaihtoehdoista Vantaan kaupungin sivustolla todella niukasti. Onneksi sain apua hakuprosessiin Montsan
asiantuntevalta henkilöstöltä.

·Tieto erilaisista päivähoitopaikoista ei ollut selvästi esillä ja saatavilla kaupungilta. Tietoa piti etsiä itse googlesta, eikä kokonaisvaltaista kuvaa
muodostunut eri vaihtoehdoista. Kehitysajatuksena: esite eri vaihtoehdoista mikä voidaan antaa neuvolassa tai s-postiviesti vanhemmille ensimmäisen
vuoden aikana lapsen syntymästä.

·Montsa on pieni ja tehokas päiväkoti. Meitä on aina kohdeltu yksilöinä ja olemme saaneet yksilöllistä palvelua. Vanhin poikamme oli kunnallisessa
päiväkodissa. Siihen verrattuna montsa on yllättänyt erittäin positiivisesti. Erityisesti montessoripedagogiikka on ollut hyvin toteutettua ja se on sopinut
pojallemme kerrassaan mainiosti. Paljon se vaatii henkilökunnalta, siitä heille sydämellinen kiitos. Toivottavasti Vantaa tukee jatkossakin
erikoispäiväkotien toimintaa eikä pelkistä varhaiskasvatusta pelkäksi tuottavuusohjelmaksi. Montsan monikulttuurinen ilmapiiri on erinomainen
esimerkki monikulttuurisuuden toimivuudesta ja siitä kannattaa ottaa mallia. Me vanhemmat olemme tutustuneet useisiin erilaisiin kulttuuritaustan
perheisiin ja oppineet ymmärtämään mikä meissä kaikissa on samanlaista. Monsa on vanhemmille raskas organisaatio mutta olemme mukana koska
voimme siten vaikuttaa lastemme arkeen ja ymmärrämme paremmin mitä lapsemme tekee pääosan arkipäivää..

·Olemme olleet erittäin tyytyväisiä saamaamme vastaanottoon ja tiedonsaantiin. Päivähoidon ja uudet tilat koemme erittäin laadukkaiksi ja kodikkaiksi.

B. Lapsen päivähoidossa aloittaminen, vapaa palaute

·Keskustelut henkilökunnan kanssa olivat alusta alkaen hyvin informatiivisia ja ne käytiin hyvässä hengessä. Lapsen yksilöllisyys huomioitu alusta
pitäen.

·Paikka oli jo tuttu vanhemman lapsen jo käydessä samassa päiväkodissa.
·Tyttäremme on ollut alle kaksi vuotiaasta asti samassa päiväkodissa, eikä edes muuttomme vähän kauemmaksi (n.5 km) saanut edes harkitsemaan
päiväkodin vaihtoa.

·Lapsemme aloittivat päivähoidon elokuun alussa, ja ensimmäisinä viikkoina etenkin pienten ryhmään tuli paljon uusia lapsia, ja ilmapiiri oli toisinaan
raskas kun niin moni itki ikävää ja tarvitsi syliä, hoitajatkin olivat varmasti kovilla. Tästä syystä ensivaikutelma jäi hieman vaisuksi. Syksyn mittaan
hoitajat ovat mielestäni kuitenkin uskomattomalla tavalla onnistuneet rauhoittamaan ryhmän ilmapiirin ja muuttamaan sen iloiseksi, ja samalla selvästi
saaneet lapset tuntemaan olonsa turvalliseksi.

·Erityisen tärkeäksi koimme sen, että lapsen tarpeista keskustellaan niin tarkasti ennen päivähoidon aloitusta. Kaikkiin toiveisiimme suhtauduttiin
vakavasti ja ne myös pystyttiin huomioimaan. Monesti kyse on pienistä asioista, mutta vanhemmille ja lapselle varsinkin alkuun tärkeistä asioista.
Montsassa näitä toiveita kunnioitettiin ja ne myös toteutettiin. Montsassa on tottakai päiväkodin yhteiset säännöt ja toimintatavat, mutta jokaisen lapsen
erityistarpeet ja toiveet myös pystytään ottamaan huomioon. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia ja pienen päiväkodin iso etu.

·Montessoripedagogiikan mukaisesti lapsen tarpeet ja kasvun vaiheet tulivat hoidon aloituksessa tarkkaan läpikäytyä ja myös erityistoiveet pystyttiin
ottamaan huomioon. Henkilökunnan pätevyys ja motivaatio tekivät meihin jo alkuun suuren vaikutuksen. Tiedon kulku ja toiminnasta informointi on aina
ollut riittävää.

·Tutustumiskäynti ja äärimmäisen miellyttävä johtaja sai meidät päätymään Montsaan.
·Montsan henkilökunta oli joustavaa ja käytti paljon aikaa lapseen ja vanhempiin tutustumiseen.
·Montsa on ollut erinomainen paikka lapselleni, en voi kuvitella parempaa. Heidän erityispedagoginen ohjelma on vaikuttanut lapseeni positiivisesti, hän
on alkanut puhua enemmän, laulaa, tanssii, kommunikoi avoimesti ja oppii erilaisia askareita. Montessoripedagogiikka on auttaa lastani kehittymään
erityisen hyvällä tavalla. Olen hyvin iloinen, että tällainen paikka on olemassa.
Montsassa on pienempi ryhmä ja koko yksikkö on pieni, joka mahdollistaa myös sen, että lapselle annetaan enemmän aikaa ja huomiota ja häntä
kohdellaan kuin yksilöä eikä numero muiden joukossa kuten suurissa päiväkodeissa. Henkilöstön erikoisoaaminen, ammattitaito ja
montessoripedagokiikka saa meidän perheeltä erityiskiitoksen. Jos saan ikinä lisää lapsia, haluaisin viedä kaikki ehdottomasti Montsaan.

·Meille oli järjestetty montessoritoiminnan havainnointipäivä. Siellä tutustuimme päiväkodin arkeen. Silloin verkkosivut olivat vähän kankeat joten niistä
ei irronnut tarpeeksi infoa. Nyttemmin sekin on korjaantunut..

·Vanhat tilat eivät olleet ulkoapäin kovin edustavat, vaikuttivat vähän ensivaikutelmaan. Uudet tilat ja uusi piha-alue ovat erittäin hyvät.

C. Lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä, vapaa palaute
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· lapsi viihtyy erittäin hyvin. Olemme todella tyytyväisiä monipuoliseen toimintaan ja lapsen omatoimisuuden tukemiseen.
·Montessoripedagogiikan noudattaminen vähentää vapaan leikin aikaa, mikä ei aina ole hyvä. Toisaalta tilalle tulee mahdollisuus mielekkääseen uuden
oppimiseen ja monien sellaisten taitojen kehittämiseen, mitkä tavallisessa päivähoidossa jäävät taka-alalle. Montsa tekee todella paljon retkiä lasten
kanssa lähiympäristöön, teatteriin jne., mikä on hienoa. Henkilökunnan ja lapsen välinen vuorovaikutus on taitavaa ja lämminhenkistä.

·Varsinkin nyt kun päiväkoti on muuttanut uusiin tiloihin (vuoden 2014 keväällä) on tilat parantuneet huomattavasti.
·En osaa vielä arvioida varhaiskasvatusuunnitelmassa sovittujen asioiden toteutumista. Toivoisin että lapsemme viihtyisivät vielä paremmin
päivähoidossa, mutta on ymmärrettävää että koti on pienelle lapselle aina etusijalla, niinhän sen kuuluu ollakin. Molemmat kuitenkin jäävät hoitoon
iloisena ja ovat reippaita ja iloisia myös haettaessa. Toiminta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolisuus on sikäli tässä hankala arvioida, että vaikka
montessoripedagogiikka vähentää vapaan leikin aikaa, se kuitenkin tuo päivään sellaista kehittävää tekemistä, josta molemmat lapsemme selvästi ovat
innoissaan. Päiväkoti tekee myös kiitettävän paljon retkiä lähiympäristöön, teattereihin, konsertteihin, kirjastoon ja kauemmaksikin. Eri teemojen
mukaisia juhlahetkiä tuntuu myös olevan paljon.

·Koko Montsan henkilökunta tuntee kaikki lapset ja tällä on lapsille iso merkitys. Tarpeen vaatiessa aikuiset voivat vaihtaa ryhmästä toiseen ja silti
lapsilla on tutut ja turvalliset aikuiset ympärillään, jotka tuntevat heidät vähintäänkin nimeltä. Erittäin tärkeä asia on ollut myös oma sijaislista eli jos on
tarvittu sijaista, on hänkin lapsille jo entuudestaan tuttu aikuinen. Myös vanhemmalle on tärkeää, että vastassa on joka aamu tutut aikuiset ja lasta
koskevan asian voi toimittaa kenen kanssa vain. Kahden lapsen vanhempana on ollut mahtava huomata, miten kahden erilaisen lapsen kasvua ja
kiinnostuksen kohteita on osattu ja osataan Montsassa tukea. Montsassa jokainen lapsi on yksilö ja virikkeitä ja haasteitaan tarjotaan jokaisen
kehitysasteen ja kiinnostuksen mukaan. Tämä vaatii tietysti henkilökunnalta suunnatonta osaamista ja lasten jatkuvaa havainnointia, mikä Montsassa
on ihan arkipäivää.

·Pienessä päiväkodissa kaikki aikuiset ovat lapselle tuttuja ryhmästä tai työtehtävästä riippumatta. Yksityisen päiväkodin isona etuna on myös se, että
voidaan pitää omaa sijaislistaa, jolloin myös sijaiset ovat entuudestaan tuttuja. Montessoripäiväkodissa virikkeiden määrä on lapsille rajaton ja niitä
voidaan kehityksen ja kiinnostuksen mukaan tarjota kokoajan lisää. Lapsille löytyy siis aina mielekästä tekemästä ja he oppivat valtavan määrän asioita
ikään kuin vahingossa, kun herkkyyskausia oppimiselle pystytään havainnoimaan. Koskaan ei lapseni ole valittanut, että päiväkodissa ei ole mitään
tekemistä. Lapsi saa myös itse etsittää toiveita tekemisen suhteen ja yleensä niihin pystytään vastaamaan. Vasussa sovitut asiat ovat aina
kohdallamme toteutuneet.

·Montsassa edellä olevat toteutuu todella hyvin!
·Montessoripedagogiikka on osoittautunut hyvin monipuoliseksi ja vauhdittanut lapseni kehitystä. Esimerkiksi puhe on kehittynyt lapsellani isoin
harppauksin. Henkilökunta on omistautunut montessoripedagogiikan toteuttamiselle ja lapsen taipumukset ja kehityskaudet otetaan hienosti huomioon.

·Lastani huomioidaan, meillä on usein kasvatuskeskusteluja, joissa lapseni koko kehitys pienintä osaamista ja yksityiskohtaa myöten on aina huomioitu
ja kirjattu ylös. Olin hyvin positiivisesti yllättynyt. Niinkuin aikaisemmassa kohdassa kerroin, Montsassa näyttää olevan hyvin monipuoliset leikit ja
askareet. Se ei ole vain päivähoitoa, jossa lapsen perään katsotaan, joten äitinä olen erityisen tyytyväinen lapseni kehitykseen montessoripedagogiikan
johdosta.

·Nämä kysymykset ovat samat kuin montessoripedagogiikan tavoitteet. Meillä nämä ovat siksi automaattisesti 5...
·2-vuotias ei ymmärrettävästi vielä paljonkaan pysty vaikuttamaan. Mielestäni lasten tarpeet otetaan kuitenkin hyvin yksilöllisesti huomioon.

D. Vanhempien osallisuus, vapaa palaute

·vuorovaikutus vanhempien ja henkilökunnan välillä toimii erinomaisesti. Meiltä tiedusteltiin heti alkuun halukkuuttamme vaikuttaa ja osallistua
hallituksen työskentelyyn.

·Vanhempien ehdotukset otetaan hyvin vastaan ja vanhempien jopa toivotaan osallistuvan toimintaan. Mm. talkootoiminta tuo yhteisöllisyyttä.
Lapsen kasvatus päiväködissa on hyvin yksilöllistä ja kaikki yksilölliset mieltymykset otetaan huomioon.

·Vasun tekeminen henkilökunnan kanssa on aina ollut mukavaa ja henkilökunta on ennalta valmistautunut siihen hyvin. Keskusteluyhteys on ollut hyvä
ja avoin ja asioista sopiminen aina helppoa. Olemme myös aina voineet luottaa siihen, että yhdessä sovituista asioista pidetään kiinni. Henkilökunta on
myös täysin itse tarjonnut apuaan kasvatustehtävissä. Esim. kuopuksemme peukun imemisen vieroitukseen tuli ehdotus opettajalta ja hänen avullaan
se onnistuikin helposti. Vaatii aika paljon henkilökunnalta sitoutua useammaksi viikoksi istumaan nukahtamisen ajaksi yhden lapsen viereen ja
pitämään huolta, että peukku ei mene suuhun!

·Vasu on tehty pääsääntöisesti kerran vuodessa, mutta tarvittaessa se voidaan tehdän useamminkin. Montsan henkilökunnan kanssa suunnitelman
teko on aina ollut antoisaa ja meidän vanhempien näkemyksiä tukevaa. Yhteistyö on aina ollut mutkatonta ja haasteita kohdatessamme olemme aina
saaneet apua henkilökunnan taholta. Myös yhteisistä linjauksista vanhempien ja päiväkodin välillä on ollut helppo sopia ja ne ovat aina pitäneet.
Yksityisen päiväkodin toiminta edellyttää vanhemmilta osallistumista mm. talkoisiin ja kannatusyhdistyksen toimintaan. Itse olemme olleet aktiivisesti
toiminnassa mukana ja olemme kokeneet sen erittäin antoisaksi. Yhteistoiminta tutustuttaa perheet toisiinsa ja tunnelma päiväkodissa on myös tätä
kautta hyvin kodinomainen.

·Vanhemmat voivat antaa palautetta, se huomioidaan erinomaisesti
·Vanhemmilla on Montsassa erityisasema, mukana toiminnassa saa olla niin paljon kuin on halua, meitä se on aktiivisina vanhempina miellyttänyt
erityisen paljon. Vanhempia kuunnellaan ja heille annetaan aina aikaa, kun sitä tarvitsee.

·Vanhemmille annetaan mahdollisuus keskustella lapsen kehityksestä ihan päivittäin henkilökunnan kanssa. Vanhemmilla on mahdollisuus
kannatusyhdistyksen kautta osallistua päiväkodin toimintaan.Yhteiset talkoot luovat yhteisöllisyyttä ja luovat sosiaalista verkostoa myös vanhempien
välillä.

·Meitä kuunnellaan, kehityskeskustelut ovat yksityiskohtaisia, molemminpuolinen kommunikaatio pelaa hyvin ja olen rauhallinen kun lähden töihin
jätettyäni lapseni hoitoon. Olen käynyt monessa julkisessa päiväkodissa, joka oli suuri ja henkilöstö ei tuntunut välittävän lapsesta yksilönä paljoakaan.
Montsa on ainut paikka, jossa henkilöstö oli läsnä, kuunteli meidän tarpeita ja vastasi niihin. Montsa on myös ainut päiväkoti, jossa henkilöstö ottaa
työnsä vakavasti ja huolehtii lapsesta silloin kun hän todellakin tarvitsee aikuista. Äitinä tämä on minulle korvaamatonta.

·MOntsa on vanhempien pyörittämä organsiaatio

E. Viestintä, vapaa palaute

·Päiväkodista tulee jatkuvasti sähköpostia ja tiedotetaan suunnitelmista todella hyvin.
Internet-sivujen kehityksestä on ollut jo puhetta, että päiväkodin hallitus tarttuu asiaan.

·Montsan internet sivut ovat kehittyneet hyvin viime aikoina ja niitä kehitetään edelleen.
·Pienillä on jokaisen päivän osalta erillinen lappu, johon ilmoitetaan mitä päivän mittaan on tehty. Meillä tiedottaminen on aika tiivistä. Ehkä pitäisi vähän
hillitä :)

Miten varhaiskasvatuspalveluja pitäisi parantaa ja tarvitaanko mielestänne uusia varhais-kasvatuspalveluja, millaisia?
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·Lisää montessoripäiväkoteja. Näin useammilla lapsilla/ perheillä olisi mahdollista osallistua montessoripedagokiikkaan.
·Päivähoitolaki tulisi ehdottomasti uudistaa. Henkilökunnan koulutustasoa ei saa ainakaan madaltaa. Ryhmäkokoja tulee pienentää. Kannatan
ehdotusta tehdä päivähoidosta kaikille maksutonta puolipäiväisesti,jolloin saataisiin varmasti vähennettyä lasten turhaa päivähoidossa pitämistä. Lapsi
ei kuulu päiväkotiin kun vanhemmat lomailevat, tämä pitäisi tuoda selvänä kannanottona esille. Päivähoitoa pitäisi yrittää muokata lapsen yksilölliset
tarpeet huomioivammaksi siinä määrin kuin mahdollista.

·Henkilökunnan koulutustasoa ei saa missään nimessä huonontaa, vaan ennemminkin parantaa. Osa-aikaisia varhaiskasvatuspalveluja pitäisi olla
helpommin saatavilla. Päivähoitolaki tulee uudistaa, henkilökunnan riittävyys tulee taata koko päivän ajalle ja ryhmäkokoja pienentää. Lasten kotihoitoa
tulee kannustaa lisäämällä avointa päiväkotitoimintaa.

·Ainakin leikki-/asukaspuistotoiminnasta ja avoimen päiväkodin toiminnasta pitäisi tiedottaa lasta odottavia perheitä ja lapsen saaneita perheitä
paremmin, esimerkiksi neuvoloissa. Nykyään kyseisten toimintojen löytäminen on melko hankalaa.

·Pienet ja erityispedagogiikkaa tarjoavat päiväkodit tulee ehdottomasti säilyttää. Vanhemmilla pitää olla vaihtoehtoja hoitopaikan valinnan suhteen.
Suurin toiveeni palvelujen suhteen on, että hinta määräytyisi käytön mukaan. On täysin järjetöntä, että jos lapsi on yhdenkin päivän kuukaudesta
hoidossa, niin koko kuukausimaksu veloitetaan. Kyllä väistämättä ajaa pitämään silloin lasta ihan turhaan hoidossa, jotta saa rahoilleen vastinetta. Eikö
olisi myös päiväkodin etu, että lapset eivät ole hoidossa turhaan?

·Pienten ja erityispedagogiikkaan perustuvien päiväkotien toimintaa tulee tukea ja on pidettävä huolta, että ne säilyvät. En voisi kuvitellakaan laittavani
lapsiani isoon, laitosmaiseen päiväkotiin. Haluan lapsille yksilöllistä ja heidän tarpeensa huomioivaa hoitoa ja opetusta.

·Minusta tässä päiväkodissa kaikki toimii hyvin
·Leikki-ja asukaspuistoja tulisi olla enemmän! Mahdollistakaa myös jatkossa pienten yksityisten päiväkotien toiminta erityisesti sellaisten, jossa toiminta
perustuu erityispedagogiikkaan, monille lapsille se on mahdollisuus pärjätä päiväkotimaailmassa.

·En voisi kuvitella lapselleni parempaa hoitopaikkaa kuin Montsa. Henkilökunta on ammattitaitoista ja välittää aidosti lapsista. Montessoripedagogiikalla
on ollut erittäin suotuisa vaikutus lapseni kehitykseen.

·Varhaiskasvatusta pitäisi parantaa luomalla enemmän Montessori-päiväkoteja. Uskon vahvasti, että Montsan erityisosaaminen ja siellä käytetty
montessoripedagogiikka on hyödyksi kaikille lapsille heidän kehityksessään. Olen nähnyt sen omassa tyttäressäni.
Kiitän kaupunkia tästä avusta, ja toivon, että voimme jatkaa Montsassa monta vuotta koulun alkuun asti.

·Vaikea sanoa minkälaista tarvitaan, kun omat tarpeet ovat jo täyttyneet. Oleellista ei ole keinovalikoiman laajuus vaan keskittymien sinne mitä osataan.
Onhan näitä "arkkitehtuuripainotteisia päiväkoteja" ollut vantaalla mutta miksi sanahelinä kiinnostaa teitä? Oleellisempaa on se miten lapset viihtyvät ja
mitä virikkeitä lapset todellisuudessa saavat..
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