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Esimiesalue Vesanka – Kuohu – Tikkala  

 
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019  
Vesanka – Kuohu – Tikkala esimiesalueella 

 
- Vesangan päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
- Kuohun päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
- Tikkalan päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
- alueen liikunta- ja luontokerhoissa 

 

1. Päivittäinen toiminta-aika 

- Pääsääntöisesti klo 6.30–17.00, varattujen ja ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen 
mukaan. Pienryhmätoiminta painottuu klo 8.00-16.00 välille.  

- Esiopetusaika klo: 8.30-12.30 (Kuohu) ja klo: 9.00–13.00 (Tikkala & Vesanka) 
 

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista 

Lapsiryhmät olemme muodostaneet joustavarakenteisiksi kotipesä-, pienryhmä- ja 
parityöskentelyperiaatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. Kotipesät on jaettu pienryh-
miin ikä-, taito-, ja kehitystaso sekä sisaruus/kaveruussuhteet huomioiden. Pienryh-
mätoiminnassa huomioidaan lapsen mielenkiinnon kohteet, vasuun kirjatut tavoitteet 
ja lapsiryhmän tarpeet. 
Alueen kerho liittyy luontevana osana päiväkodin varhaiskasvatustoimintaan. 
Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä esimiesalueella vas-
taavat päiväkodinjohtaja, pedagoginen johtaja, vastuulastentarhanopettajat, varhais-
kasvatuksen erityisopettaja (veo) sekä tarvittaessa tiimivastaavat ja mentorit. Alu-
eemme henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin erilaisin kokoonpanoin keskustele-
maan pedagogisista toimintamalleista ja sopimaan käytännön järjestelyistä. Säännölli-
nen arviointi on työyhteisöillemme tärkeää, jotta voimme kehittää toimintaamme edel-
leen.  

 

3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet,  
oppimisympäristön kuvaus  

Hyvän varhaiskasvatuksen pohjana on hyvin sujuva arki. Pidämme huolta lasten ar-
jen sujumisesta säännöllisellä päivärytmillä ja pienryhmätoiminnalla. Rutiinit, kannus-
tavat aikuiset ja lapsen yksilöllinen kohtaaminen luovat lapselle turvallisuuden tunteen 
ja hyväksyvän kasvatusilmapiirin. Ne ovat hyvän kasvun ja oppimisen perusta. Mie-
lestämme arjen eri tilanteet; ruokailu, pukeutuminen, lepo ja erilaiset toiminnat sisällä 
ja ulkona ovat tärkeitä oppimistilanteita.  
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Meille on tärkeää, että lapset osaavat ja saavat leikkiä. 
Leikki kehittää mm. lapsen ajattelutaitoja, kieltä, vuorovai-
kutus- ja tunnetaitoja sekä omatoimisuutta. Toiminnas-
samme tämä leikin arvostaminen näkyy leikkimahdolli-
suuksien ja –ajan antamisena lapsille. Muokkaamme leik-
kiympäristöjä säännöllisesti lasten toiveita kuunnellen. An-
namme lapsille mahdollisuuden leikkiä ja oppia myös tie-
toteknisessä ympäristössä käyttämällä apuna lapsen kehi-
tystasoon sopivia tablettisovelluksia.  
Alueemme päiväkoti-koulut tarjoavat lapsille monipuoliset 
oppimisympäristöt ja käytössämme ovat isot liikuntasalit ja 
urheilukentät välineistöineen. Päiväkotien ympärillä avau-
tuu monipuolinen metsäluonto, joka tarjoaa erinomaisen 
mahdollisuuden luonto- ja liikuntapedagogiikan toteut-
tamiseen. Jokaisessa päiväkodissa on liikuntakoulutuksen 
saanut työntekijä. 
 

4. Osallisuuden toimintatavat   

Lämmin vuorovaikutus lapsen kanssa, lapsen havain-
nointi ja hänen yksilöllisten tarpeiden huomiointi ovat tär-
keässä roolissa lapsen osallisuuden mahdollistamisessa. 
Meille on tärkeää, että lapsi kokee tulleensa kuulluksi ja 
nähdyksi päiväkodissa. 
 

Lapsen kuuleminen 
 

Lapset pääsevät kehitystasonsa mukaisesti vaikuttamaan toimintaamme. Pienten 
kohdalla tämä voi tarkoittaa esim. leikkiympäristön muokkaamista lasten toiminnasta 
tehtyjen havaintojen pohjalta. Mitä isommasta lapsesta on kyse, sitä paremmin hän 
pystyy kertomaan omat ajatuksensa ja toiveensa. Päätöksiä teemme yhdessä lasten 
kanssa. Päiväkoti on lasten paikka, joten pyrimme parhaamme mukaan muokkaa-
maan oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa heitä motivoivaksi ja innostavaksi. 
Meille on tärkeää, että oppimisympäristön lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. 

 
 

Huoltajien kuuleminen 
 

Huoltajien osallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää heti ensikohtaamisesta alkaen. 
Hyvä alku –keskustelussa ja varhaiskasvatustoimintaan tutustuttaessa on tärkeää 
kuulla huoltajien asiantuntemusta omista lapsistaan. Arjessa tärkeitä keskustelunpaik-
koja ovat niin päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteissa kuin ennakkoon sovitut 
keskustelut (esim. vasukeskustelu). 
Huoltajat ovat aina tervetulleita seuraamaan lapsensa päiväkotipäivää tai osallistu-
maan toimintaamme esim. kertomalla omasta työstään tai harrastuksestaan. Päiväko-
deissamme järjestetään toiminnallisia vanhempainiltoja, sekä muita yhteisiä tapahtu-
mia, joista tiedotetaan erikseen.  Päiväkoti-kouluillamme toimivat myös aktiiviset van-
hempaintoimikunnat. Meille on tärkeää saada huoltajilta palautetta toiminnastamme. 
Heiltä kysytään palautetta ja toiveita kirjallisesti vähintään kerran toimintakauden ai-
kana sekä vasukeskusteluiden yhteydessä. 
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5. Kehityksen ja oppimisen tuki  
 
Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu jokaiselle lapselle. Kehityksen ja oppimisen tuke-
misella vastataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden. Arjen 
tilanteet ovat oppimistilanteita ja toimintaa jäsennetään kuvin.  

 
Yleinen tuki on kaikkien lasten ja koko lapsiryhmän toiminnan perusta. Tuen suunnit-
telu perustuu lapsen havainnointiin. Arjen havaintoja dokumentoidaan työparien ha-
vainnointivihkoon, lasten omiin kansioihin ja lapsen vasuun. Kun lapsesta herää 
huolta, asia otetaan esille huoltajien kanssa mahdollisimman nopeasti. Tuen tarve kir-
jataan lapsen vasuun, kuten myös aikuisten toiminnalle asetetut tavoitteet lapsen aut-
tamiseksi. Huoltajat ovat tärkeässä asemassa, kun pohditaan tukitoimia. On tärkeää 
kuulla, kuinka lapsi toimii kotona, jotta saadaan lapsesta kokonaisvaltainen käsitys.  

 
Vasukeskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksen ja oppimisen riittävästä tuesta 
saadaan yhteinen ymmärrys. Tukitoimet suunnitellaan huoltajien, työntekijöiden, eri-
tyislastentarhanopettajan ja muiden mahdollisten yhteistyöntekijöiden kuten terapeut-
tien ja pikkulapsipsykologin kanssa. Vesanka-Kuohu-Tikkala –alueella toimii oma var-
haiskasvatuksen erityisopettaja (veo) 
 

 
Tuen muotoja päivittäin kaikkia lapsia hyödyttäen 
 
- Kiusaamisen ennaltaehkäisyohjelmat käytössä, kiusaamiseen puututaan heti, ke-

tään ei jätetä leikin ulkopuolelle 
- Pienryhmätoiminta 
- Erilaisia positiivisen kannustamisen keinoja (esim. liikennevalot, ”peukuttaminen”) 
- Lasten leikki, sen havainnointi ja mallintaminen  
- Päivittäistoimintojen käyttö oppimisessa (pukeminen, ulkoilu, siirtymätilanteet) 
- Kuvien käyttö päivän eri tilanteissa ja tukiviittomat    

 
 

 

6. Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma 
 

Liikunta- ja luontopainotteinen toiminta on keskeinen osa alueemme varhaiskasvatus-
toimintaa. Hyödynnämme meitä ympäröivää metsäluontoa monipuolisesti. Käytämme 
liikuntasalia aktiivisesti ja lisäksi mahdollisuuksia liikkumiseen on lisätty niin sisä- kuin 
ulkotiloissa (mm. siirtymä- ja odottelutilanteet). Liikuntavälineitä on lasten saatavilla 
ulkona ja ryhmätiloissa. Kaikkia sisätiloja hyödynnetään myös liikkumisen näkökul-
masta. Lasta rohkaistaan kokeilemaan omia taitojaan, aikuisen huolehtiessa turvalli-
suudesta. Jokaiseen päiväkotiin on nimetty liikuntavastaava, joka auttaa henkilökun-
taa huomioimaan liikunnan näkökulman kaikessa toiminnassa.  
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7. Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki 
 

Tavoitteemme:  
 

- Lapsella on niin luottavainen ja turvallinen olo varhaiskasvatuspäivän aikana, että 
hän rohkenee kertoa aikuiselle myös murheistaan  

- Kiusaaminen katkaistaan ja kiusaamisen ehkäisyyn kehitetään uusia menetelmiä 
- Lepo- ja satu/huilihetket räätälöimme yhdessä huoltajien kanssa lapselle sopiviksi. 
- Harjoittelemme lasten kanssa hygieniakäytäntöjä, kuten käsien pesuaaamulla päi-

väkotiin tultaessa, ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen sekä nenän niistämisen 
jälkeen 

- Erilaisiin ruokiin tutustumme vähitellen eri aisteja käyttäen (SAPERE) sekä harjoit-
telemme hyviä pöytätapoja. 

- Yhteisöllinen tuki toteutuu koko yksikön ja henkilöstön havaintojen ja huolenpidon 
kautta. 

- Sosiaalisia taitoja ja itsetuntemuksen alkeita harjoitellaan päivittäin. 
- Ristiriitatilanteita ratkotaan keskustelemalla osapuolten kanssa ja pinnalle nous-

seita tunteita sanoitetaan aikuisten avulla. Tunteiden tunnistamista ja niiden käsit-
telyä opetellaan eri materiaalien avulla (Askeleittain, Piki, vuorovaikutusleikki jne.). 
Kiusaamiseen puututaan välittömästi alueen kiusaamisen ehkäisemisen suunnitel-
man mukaisesti ja lapsille opetetaan ’Peli seis!’ –toimintamalli kiusaamisen ehkäi-
semiseksi. 
 

8. Yhteistyön muodot 

‒ Kasvatusyhteistyö perheiden kanssa on tärkeä osa lapsen hyvinvointia. Molem-
minpuolinen luottamus ja avoimuus luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Huoltajilla 
on ensisijainen kasvatusvastuu ja ammattihenkilöstö tukee heitä tässä tehtävässä 

‒ Huoltajia kannustetaan osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja kehit-
tämiseen 

‒ Kasvatusyhteistyössä tärkeitä toimintatapojamme: 
o Hyvä alku –keskustelu ensisijaisesti lapsen kotona tai päiväkodilla 
o Huoltajan ja lapsen yhteiset tutustumiskäynnit 
o Kuulumisten vaihto lapsen tuonti- ja hakutilanteissa 
o Vasu-keskustelut kaksi kertaa vuodessa sekä lisäksi aina tarpeen mukaan 
o Vanhempainillat ja erilaiset yhteiset tapahtumat 
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‒ Monialaisessa yhteistyössä toimimme lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan yh-
dessä muun muassa veon, neuvolan, terapeuttien, psykologin, sosiaalityöntekijän 
kanssa 

 

 

9. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen 
 

Toimintavuoden 2018-2019 toiminnalle on laadittu viisi laadullista tavoitetta.  
 

- Hahmottaa yhdessä keskustellen ja varhaiskasvatussuunnitelmaa lukien, mitä op-
pimisympäristön käsitteellä tarkoitetaan.  

- Tehdä huoltajille näkyväksi, millaisia varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ovat, 
sekä tarjota heille mahdollisuuksia osallistua oppimisympäristön rakentamiseen, 
suunnitteluun ja arviointiin. 

- Muokata oppimisympäristöjä lasta motivoiviksi ja innostaviksi.  
- Ottaa lapset aktiivisesti mukaan oppimisympäristön muokkaamiseen.  
- Pitää huolta oppimisympäristön siisteydestä. 

 
Tavoitteita arvioidaan läpi vuoden. Seuraavat tavoitteet laaditaan toimintavuodelle 
2019–2020. 
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 1. Palvelun laadun 

parantaminen 
2. Työhyvin-
voinnin ja 
työyhteisön 
toiminnan pa-
rantaminen 

3. Lapsen hy-
vinvoinnin 
edistäminen 
ja perustehtä-
vän toteutta-
minen 
 

4. Uuteen va-
suun liittyvä toi-
mintakulttuurin 
muutos 
 

5. Lasten osalli-
suuden edistä-
minen 
 

Esimiesalu-
een ta-
voite/tavoit-
teet: 
 

varhaiskasvatuk-
sen oppimisympä-
ristöt 
vanhemmille näky-
viksi  
 
vanhemmille mah-
dollisuus osallistua 
oppimisympäristön 
rakentamiseen, 
suunnitteluun ja  
arviointiin 

keskitymme 
erityisesti pitä-
mään yhteiset 
tilat toimivina, 
siisteinä ja tar-
koituksenmu-
kaisessa jär-
jestyksessä 
lapsen näkö-
kulmasta 
 
 

pyrimme 
muokkaamaan 
oppimisympä-
ristöjä lasta 
motivoiviksi ja 
innostaviksi  
 

keskitymme tutki-
maan varhais-
kasvatussuunni-
telmaa oppimis-
ympäristön näkö-
kulmasta 
 
oppimisen tuke-
minen ja henki-
sen oppimisym-
päristön näky-
väksi tekeminen 

lapset mukaan 
suunnittelemaan 
ja toteuttamaan 
oppimisympäris-
töjä 
 

Toimenpi-
teet ja sopi-
mukset:  
 

toiminnallinen van-
hempainilta ’oppi-
misympäristö’ –tee-
malla 
 
vanhemmille tarjo-
taan mahdollisuus 
osallistua päiväkoti-
päivään 
 
arjen kuvaaminen 
ja näkyväksi teke-
minen vanhemmille 
ryhmien/ 
talojen pedanet-si-
vuilla 
 
 

tavaroille on 
omat paikat 
 
luovutaan tur-
hasta tava-
rasta 
 
päiväkodille ei 
tuoda suotta 
omia vanhoja 
tavaroita 
 
mahdollisuuk-
sien mukaan 
huomioidaan 
lasten leikin 
jatkumo 

tiimien omat 
oppimisympä-
ristön kehittä-
miseen liittyvät 
projektit 
 
lasten mielen-
kiinnonkohtei-
den selvittämi-
nen haastatte-
lemalla ja ha-
vainnoimalla 
 

iltapalavereissa 
ja lastentarhan-
opettajien yhtei-
söllisessä suun-
nittelussa tär-
keänä teemana 
oppimisympä-
ristö käsitteen 
avaaminen ja 
pohtiminen mitä 
se käytännössä 
tarkoittaa 
 
aikuinen toimii 
oppimisympäris-
tön mahdollista-
jana lapsille 
 
yhteiset peli-
säännöt sekä yh-
teiset toiminta-
mallit mm. kiu-
saamistilanteisiin 
ja haastavasti 
käyttäytyvien las-
ten kohtaami-
seen 

lapset arvioivat 
omaa oppimisym-
päristöään kuvaa-
malla itselleen 
mieluisia/epä-
mieluisia paikkoja 
 

Arviointime-
netelmä(t): 
 

vanhemmat arvioi-
vat nykyisiä oppi-
misympäristöjä yh-
teisöllisellä tikka-
taulumenetelmällä 
 
vanhemmilta kerä-
tään toiveita ja ide-
oita oppimisympä-
ristön kehittämi-
seen y-mallin muo-
dossa 
 
asiakas- ja henki-
löstökyselyt 

varhaiskasva-
tuksen maiste-
riopiskelijat  
arvioivat Laa-
dun peili -
hankkeessa 

projektien esit-
tely muulle 
työyhteisölle 
työillassa 
 
lapset arvioi-
vat, kuinka 
projektissa on 
onnistuttu 
(esim. videoi-
malla) 
 

teemme alueelle 
yhteisen kiusaa-
misen ehkäisyn 
suunnitelman 
 
tiimit/työparit ar-
vioivat, ovatko 
oppineet vuoden 
aikana uutta op-
pimisympäris-
töstä (laaja-alai-
sen oppimisen 
näkökulmasta) 

palautteen kerää-
minen (haastat-
telu, videointi) lap-
silta lasten osalli-
suuden toteutumi-
seen liittyen 
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