Osallistuvan budjetoinnin hakemus

(C)Kuvat: Päiväkoti Pääskylän eskariryhmä Pääskyset

Ehdotuksen nimi: Unelmien päiväkotipiha Pääskylän päiväkodin piha kuntoon
Osio, jota kehitetään: Haluamme kehittää viihtyisää kaupunkia, sujuvaa kaupunkia ja
turvallista kaupunkia sekä yhdenvertaista kaupunkia. Ehdotus koskee EteläHermannin alueella sijaitsevaa päiväkotia.

Lyhyt kuvaus ideasta
Nykyinen piha (alapiha ja yläpiha) on virikkeetön ja kiinteät kalusteet sekä
leikkivälineet ovat vanhoja. Lisäksi piha on suurimmalta osin pinnoittamaton. Kesällä
piha on erittäin pölisevä ja muulloin erittäin kurainen. Tämä aiheuttaa pölyn ja maan
kulkeutumista sisätiloihin sekä hengitysoireita lapsille ja aikuisille. Piha palvelee
päivittäin noin 60:tä lasta ja aikuista.
Kuvassa Pääskylän piha lokakuussa 2018

Miksi ehdotus on tärkeä
Nykyinen pihan tilanne ei täytä turvallista ja terveellistä varhaiskasvatuksen
ympäristöä ja on oppimisympäristönä virikkeetön. Lisäksi se asettaa alueella olevat
lapset eriarvoiseen asemaan muihin alueella oleviin päivähoidon toimipisteisiin nähden
sosiaalisten taitojen ja leikkitaitojen harjoittelemisen suhteen, vaikka tavoitteet
varhaiskasvatukselle ovat valtakunnalliset.
Kunnostettu piha tarjoaisi monipuolisemmat mahdollisuudet erilaisten pelien ja
leikkien sekä päiväkodin toiminnan ohjaamiseen sekä vähentäisi painimisleikkejä ja
kahinoita, joita syntyy virikkeettömästä pihasta.

Kohti unelmien pihaa
Pihan kunnostus on ideoitu yhdessä päiväkodin lasten, aikuisten ja vanhempien kanssa
syksyllä 2018. Yhteisen ideoinnin tuloksena on syntynyt suunnitelma unelmien
päiväkotipihasta. Kunnostuksen jälkeen piha palvelisi paremmin myös alueen kasvavaa
lapsiväestöä ja sen tarpeita.

Konkreettisia ideoita pihojen kunnostukseen

Kuvat © Päiväkoti Pääskylän eskarit

Lasten ideoita

Vanhemmat ja henkilökunta:
·

massa-alusta molemmille pihoille

·

hiekkaleikeille oma alue pihojen kulmiin

·

lisää välineitä: koriskori, pihalelut

·

iso ”laiva” tms. elementti, jossa voi liukua ja kiipeillä

·

leikkimökki yläpihalle

·

pöytäryhmä yläpihalle, jossa voi järjestää toimintatuokioita päiväkotiryhmille

·

alapihalle keinut (2 kpl), isojen ja pienten keinut sekä sen ympärille
kaiteet/puomit

·

ruutuhyppelymuodot

·

kiipeilyseinä

Ehdotus sisältää seuraavat parannuskohteet
1. valaistus kuntoon molemmissa pihoissa ja katoksia, jos sataa
2. massa-alusta molemmille pihoille
3. lisää välineitä: koriskoreja 2 kpl ja palloja 2 kpl, kunnossa olevia
pihaleluja (ämpäreitä, jalkapalloja, kastelukannuja, hulavanteita,
hyppynaruja), sählymailat, maalit ja palloja sekä alue sählynpelaamiseen
4. Alapihalle keinut (2 kpl), isojen ja pienten keinut sekä sen ympärille
kaiteet/puomit
5. Kiipeilyseinä, jossa liukutanko ja ”laiva” yläpihalle, jossa liukumäki/ä
6. Leikkimökki ja kunnostettu pöytäryhmä yläpihalle
7. Kiikkulauta ja pyöriviä pieniä karuselleja
8. Leikkipyöriä ja autoja, joilla voi ajaa

