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Esimiesalue Kotimäki 
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019 Kotimäen esimiesalu-
eella 
 

- Kotimäen päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
- Linnan päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 

 

1. Päivittäinen toiminta-aika 

‒ Kotimäen päiväkoti on avoinna klo 5 - 22.30 välisenä aikana varattujen ja en-
nalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan. Vuorohoidon perusteena on työ tai 
päätoiminen opiskelu. Pienryhmätoiminta painottuu klo 8.00-16.00 välille.  

‒ Esiopetusaika Kotimäessä on klo 8.30 - 12.30 
‒ Linnan päiväkoti on avoinna klo 6.30 - 17 varattujen ja ennalta ilmoitettujen hoi-

toaikojen mukaan  
‒ Esiopetusaika Linnan päiväkodissa on klo 9.00 - 13.00 (perusteluina yhteiset 

koulu- ja esiopetuskuljetukset perusopetuksen kanssa) 
 

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista 

Lapsiryhmät olemme muodostaneet joustavarakenteisiksi kotipesä, pienryhmä- ja 
työparityöskentelyperiaatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. Kotipesät on jaettu 
pienryhmiin ikä- ja kehitystaso sekä sisaruus/kaveruussuhteet huomioiden. Pien-
ryhmätoiminnassa huomioidaan lapsen mielenkiinnon kohteet, vasuun kirjatut ta-
voitteet sekä lapsiryhmän tarpeet. 
 
Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä esimiesalueella 
vastaavat päiväkodinjohtaja, apulaisjohtaja, vastuulastentarhanopettaja, varhais-
kasvatuksen erityisopettaja (veo) sekä tarvittaessa tiimivastaavat ja mentorit. 
Alueemme henkilöstö kokoontuu säännöllisin väliajoin erilaisin kokoonpanoin kes-
kustelemaan toiminnan suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä. 
 
Toiminnan arviointi ja kehittäminen ohjaavat työtämme ja siihen osallistuvat 
henkilökunta, lapset ja huoltajat. Toiminnan laadullista arviointia tehdään pitkin toi-
mintakautta hyödyntäen kaupungin yleisiä asiakas-/henkilöstökyselyitä sekä tii-
mien oman toiminnan arviointia. Lisäksi lapset osallistuvat arviointiin kehityksensä 
mukaisella tavalla.   
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3. Yksikön toiminnan painopisteet ja oppimisympäristön kuvaus  

Pedagogisena tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi.   
 

Toimintamme painopisteet: 
 

Rauhallinen kiireetön arki tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista. 
 
Hyvä alku Aloituskeskustelut käydään jokaisen perheen kanssa joko kotona tai 
päiväkodilla. Perheelle annetaan yksilöllisesti aikaa tutustua päiväkodin arkeen. 

 
Leikki Lelut ja tarvikkeet ovat lasten 
saatavilla. Lapset osallistuvat leikkiym-
päristön rakentamiseen. Pyrimme tu-
kemaan yhtäjaksoista ja rauhallista 
leikkiä  
 
 
 
 

Leikissä lapsi oppii monia asioita mm.  
• Arjen taidot – esim. omista tavaroista huolehtiminen 
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot – esim. toisen asemaan asettuminen, mieti-

tään miltä toisesta tuntuu 
• Ongelmanratkaisutaidot – esim. miten lelut jaetaan leikissä 
• Ajattelutaidot – esim. pohdimme asioita yhdessä, kannustamme lasta kysy-

mään ja kertomaan mielipiteensä sekä oivaltamaan itse 
• Kielelliset taidot – esim. arkea sanoitetaan ja kuvitetaan, sekä nimetään asi-

oita 
• Matemaattiset taidot – esim. hiekkalaa-
tikolla laskemme, kuinka monta kiveä mahtuu 
hiekkalaatikon reunalle sekä vertailemme ki-
vien kokoa 
• Karkea- ja hienomotoriset taidot – esim. 
metsäretkillä harjoittelemme monipuolisessa 
maastossa kulkemista. Harjoittelemme sak-
silla leikkaamista, piirtämistä ja kynän käyt-
töä. 
• Hahmottaminen – esim. palapelien te-
keminen, legorakentelut 

 
           Kaveritaidot: Harjoittelemme miten 

kaverin kanssa ollaan ja kuinka kaveria 
tulee       
  kohdella 
• Leikkiin mukaan pääseminen 
• Toisten huomioonottaminen 
• Oma mielipiteen kertominen 
• Uusien kaverien lähestyminen 
• Ryhmähengen vahvistaminen 
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: tablettilaitteita hyödynnetään osana 
opetusta ja esimerkiksi tiedonhaussa. Tabletti on lapselle mieluinen oppimisväline. 
 
Liikunta: Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä ja toimintaympäristö on raken-
nettu tukemaan lapsen luontaista liikkumista. Liikunnan ja yhteisten pelien ja lii-
kuntaleikkien avulla lapset oppivat kaveritaitoja, sinnikkyyttä, pettymysten sietoa, 
omasta ja kaverin onnistumisesta iloitsemista. 
 

Retkeily Retkeilemme viikoittain, Kotimäen 
LILU-eskarit 2-3 kertaa viikossa. Retkeilykoh-
teitamme on mm. metsät, leikkipuistot, urheilu-
kentät ja naapuriryhmän pihat.  
 
Ruokakasvatus Lapset saa-
vat ottaa itse oman ruoka-an-
noksensa ja heitä kannuste-
taan tutustumaan uusiin ruo-
kiin eri aistien avulla. Ruuista 
ja niiden raaka-aineista kes-
kustellaan positiivisessa hen-
gessä. Ryhmissä valmistetaan         
ruokia, esimerkiksi leivotaan.  

 
 
Kiusaamisen ehkäisyohjelma Pidämme huolen, että kaikkiin 
kiusaamistilanteisiin puututaan. Tärkeää on vuoropuhelu ja yhteis-
työ lapsen, perheen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. 
Päiväkodeissamme on kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Ryh-
missä harjoitellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. 
 
 

 
Oppimis- ja leikkiympäristö suunnitellaan 
yhdessä lasten kanssa turvalliseksi sekä oppi-
miseen ja leikkimiseen kannustavaksi (leikkiti-
lat, pienryhmän säännöt ja sopimukset sisälle 
ja ulos). Yhdessä lasten kanssa pidämme ym-
päristöt siistinä. Käytämme Vaajakosken alu-
eella olevia liikuntamahdollisuuksia säännölli-
sesti: liikuntahalli, metsät, urheilukentät, leikki-
puistot sekä kirjasto ja muut lähipalvelut esim. 
koulu.  
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4. Osallisuuden toimintatavat   

 
• osallisuus toteutuu arjen pienissä hetkissä, kun aikuinen on aidosti läsnä ja 

vuorovaikutuksessa 
• Jokainen lapsi saa olla merkityksellinen osa ryhmää 
• Lapsia havainnoidaan arjen toiminnoissa ja selvitetään mielenkiinnon koh-

teita 
• Lasten kanssa pohditaan yhdessä leikkialueet ja yhteiset leikkiteemat (jää-

telökioski, kauppaleikki tms.) 
• Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, to-

teutukseen ja arviointiin 
• Aikuisten heittäytyminen tilanteisiin sekä rohkeus muuttaa suunnitelmiaan  
• Lasten aloitteisiin ja tarpeisiin vastataan, lapsella on aina mahdollisuus sy-

liin. 
• Toimintaa tehdään näkyväksi arjessa. Viikko-ohjelmissa avataan ryhmien 

pedagogista toimintaa (mitä kaikkea esim. musiikkihetkellä/ jumpassa ta-
pahtuu, mitä taitoja harjoitellaan, mitä opittiin) 

• Toimintaa tallennetaan kuvin ja videoin (mukana vasu keskusteluissa) 
• Työntekijän ja lapsen välinen jutusteluhetki ennen vasukeskustelua.  
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5. Kehityksen ja oppimisen tuki 
 

Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu jokaiselle lapselle ja siihen on oikeus heti tu-
entarpeen ilmetessä. Oikea-aikaisella varhaisella tuella on mahdollista ehkäistä 
oppimisvaikeuksia ja ongelmien monimuotoistumista. Kehityksen ja oppimisen tu-
kemisella vastataan lapsen yksilöllisiin tarpeisiin lapsen vahvuudet huomioiden.    
 
Yleinen tuki on kaikkien lasten ja koko lapsiryhmän toiminnan perusta. Tuen suun-
nittelu perustuu lapsen havainnointiin. Työparit dokumentoivat havaintoja arjessa 
monin tavoin sekä yhdessä vanhempien kanssa lapsen vasuun. Kun lapsesta he-
rää huolta, asia otetaan esille huoltajien kanssa mahdollisimman nopeasti. Tuen 
tarve kirjataan lapsen vasuun, kuten myös aikuisten toiminnalle asetetut tavoitteet 
lapsen auttamiseksi. Huoltajat ovat tärkeässä asemassa, kun pohditaan tukitoimia. 
On tärkeää kuulla, kuinka lapsi toimii myös kotona, jotta saadaan lapsesta koko-
naisvaltainen käsitys. Huoltajien havainnot lapsesta ja mahdollinen huoli otetaan 
huomioon aina vakavasti.  
 
Vasukeskustelussa on tärkeää, että lapsen kehityksen ja oppimisen riittävästä tu-
esta saadaan yhteinen ymmärrys. Tukitoimet suunnitellaan vanhempien, työnteki-
jöiden, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden mahdollisten yhteistyönteki-
jöiden kuten terapeuttien ja pikkulapsipsykologin kanssa. Kotimäen esimiesalu-
eella toimii oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). 

 
 

Tuen muotoja päivittäin kaikkia lapsia hyödyttäen 
  

• Kannustava ilmapiiri ja positiivien palaute arjessa 
• Toiminnan ennakointi (säännöllinen päiväjärjestys, kuvitetut viikko- ja päi-

västruktuurit, rutiinit ym.) 
• Oppimisympäristön järjestelyt niin, että ne tukevat esim.  lasten oppimista lei-

kin, yhdessä tutkimisen ja vertaisoppimisen kautta. 
• Päivittäiset arjen tilanteet oppimistilanteita (pukeminen, ulkoilu, ruokailu, siirty-

mätilanteet) 
• Pienryhmätoiminta, joka mahdollistaa yksilöllisemmän tuen ja havainnoinnin, 

keskittymisen sekä työskentely- ja leikkirauhan  
• Päivän eri toimintojen ja tilanteiden jäsentäminen kuvin, piirtäen ja tukiviittomin 
• Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehityksen tukeminen  
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6. Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma 

 

 
 
 
Kotimäen alueella 

• olympialaiset Vaajakosken stadionilla 
• luistelu / hiihto 
• sählyturnaus 
• toiminnalliset iltapäivät perheille 
• pihalla ja sisällä sekä ohjattua että vapaata liikuntaa 

monipuolisesti 
• omatoimisuuteen kannustaminen arjen siirtymätilan-

teissa 
• metsä 
• lähiliikuntapaikat 
• lasta kannustetaan liikkumaan ja kokeilemaan, jos-

kus siinä touhussa voi tulla myös pedagoginen mus-
telma 

 
 

 
 
 
 

7. Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki 
 

- Jokaiselle lapselle tarjotaan syliä ja läheisyyttä 
- Päiväkodissa tutustutaan terveellisiin elämäntapoihin 
- Päivärytmi pidetään samanlaisena ja toistuvana 
- Tarjotaan riittävästi ulkoilua ja liikkumista 
- Ruokailuissa huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet 
- Tarjotaan mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen sekä nukkumiseen 
- Luodaan kasvuympäristö, jossa yhdessä harjoitellaan vuorovaikutus- ja sosiaalisia 

taitoja 
- Opetellaan kunnioittamaan toisia ja kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti 
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- Opetellaan huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta, esimerkiksi oikeanlainen 
käsien pesu ja kuivaus 
 

8. Yhteistyön muodot 

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

‒ Huoltajia kannustetaan osallistumaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun, kehit-
tämiseen ja arviointiin 
 

‒ Kasvatusyhteistyössä tärkeitä toimintatapojamme: 
o Hyvä alku –keskustelu lapsen kotona tai päiväkodilla 
o Huoltajan ja lapsen yhteiset tutustumiskäynnit 
o Kuukausikirjeet ja viikkosuunnitelmat 
o Kuvat ja tekstiviestit vanhemmille lapsen ensimmäisinä päiväkotipäivinä 
o Kuulumisten vaihto lapsen tuonti- ja hakutilanteissa 
o Vasu-keskustelut 2 kertaa vuodessa sekä lisäksi aina tarpeen mukaan 
o Vanhempainillat 

 
‒ Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön ohella teemme myös muuta yhteistyötä 

o Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvä monialainen yhteistyö, esimer-
kiksi neuvolaan lähetettävä 4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatussuunni-
telma 

o Nivelvaiheiden yhteistyö (varhaiskasvatus -> esiopetus -> koulu) 
• Reittikartta eskarista epulle 
• Lastensuojelun konsultointi tarvittaessa 

 
 

 

 

 

 

9. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen 
 
 
Toimintavuoden 2018-2019 toiminnalle on laadittu yhteistyössä henkilöstön 
kanssa viisi laadullista tavoitetta. Tavoitteet ovat nousseet päiväkodin arjesta, 
edellisen toimintakauden aikana saaduista lapsi-, asiakas- ja henkilöstöpalaut-
teista sekä tiimien oman toiminnan arvioinneista toukokuussa 2018. 
 
Tavoitteita arvioidaan läpi vuoden. Seuraavat tavoitteet laaditaan toimintavuodelle 
2019–2020. 
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 1.  
Palvelun laa-
dun paranta-
minen 

2. Työhyvinvoin-
nin ja työyhteisön 
toiminnan paran-
taminen 

3.  
Lapsen hyvin-
voinnin edistä-
minen ja perus-
tehtävän to-
teuttaminen 

4.  
Uuteen vasuun liittyvä 
toimintakulttuurin 
muutos 
 

5.  
Lasten osallisuuden 
edistäminen 

Esimiesalueen ta-
voite/tavoitteet: 
 

PEDAGOGI-
NEN SUUNNI-
TELMA ARJEN 
TYÖKALUKSI 

VASTUUN JA 
OSAAMISEN  
JAKAMINEN 
 

KAVERI – JA 
TUNNETAITO-
JEN  
VAHVISTAMI- 
NEN 
 
 
 

VARHAISKASVA-
TUS- 
SUUNNITELMAT 
OSAKSI ARKEA 

RUOKAKASVATUS 
 
 
OPPIMISYMPÄRIS 
TÖN LUOMINEN YH-
DESSÄ LASTEN 
KANSSA 

Toimenpiteet ja sopi-
mukset:  
 

arjen työkalu, 
käydään läpi 
tiimipalave-
reissa 1 x kk, 
muutenkin tar-
vittaessa 
 
sisältää  
lapsiryhmän 
toimintasuunni-
telman lasten 
vasuihin perus-
tuen 
 
lähetetään var-
haiskasvatuk-
sen 
erityisopetta-
jalle ja 
päiväkodinjoh-
tajalle 
 
mahdolliste-
taan pedagogi-
sen työvuoro-
suunnittelun 
avulla 
 
 

tiimien sisäiset 
vastuutaulukot 
 
työyhteisön yhtei-
set vastuutehtävät 
(yhteisöllinen 
suunnittelu) 
 
kalenteroitu aika 
tehtävien hoitami-
seen 
 
jokaisella vas-
tuuta, myös uuden 
opettelusta 
 
selkeät tehtäväku-
vaukset 
 
osaamispankki 
 
”Pedastoppi” 
 
”Pedatiimit” 
 
mentorointi 
 

Avekki-koulutus 
elo-syyskuussa 
2018 
 
hankitaan ja 
hyödynnetään 
aiheeseen liitty-
vää materiaalia/ 
kirjallisuutta 
 
Kiusaamisen 
ehkäisyn ja 
puuttumisen toi-
mintamalli 
 
lasten kanssa 
yhdessä sovitut 
ryhmän säännöt 
ja sopimukset 
kuvitettuina ryh-
mätilan seinällä 
 
vanhempien 
osallisuuden li-
sääminen 
 

pedagogisen doku-
mentoinnin 
lisääminen 
ja toiminnan pedagogi-
nen avaaminen van-
hemmille dokumentoi-
malla lapsiryhmän ar-
kea  
esim. 
”Kuusitiaisten elämää”, 
”Viskarivihko” 
”Kuukausikirjeet” 
 
henkilökunnan osaami-
sen vahvistaminen (di-
gitaalisessa) 
dokumentoinnissa 
 
”Taaperon arki” ja ”Es-
karin arki”  
osana pedagogista ha-
vainnointia 
 
 
enemmän yhteistyötä 
lapsiryhmien välillä 
 
 
 
 

”Ruokailo kasvaa yh-
dessä syödessä” 
 
aikuisen pedagoginen 
ruokapuhe ja rooli ruoka-
rauhan luomisessa 
 
Sapere 
(ruokaa lähestytään kaik-
kien aistien kautta) 
 
valtakunnalliset 
varhaiskasvatuksen ruo-
kailusuositukset 
 
 
 
oppimisympäristöjen 
suunnittelu, toteutus, siis-
teys ja arviointi yhdessä 
lasten kanssa 
 
oppimisympäristöjen tur-
vallisuus ja toimivuus 
joustavissa lapsiryhmissä 
 
kuvittaminen 
leikinvalintataulut 

Arviointimenetelmä(t): 
 

pedagogiset 
keskustelut 
varhaiskasva-
tuksen erityis-
opettajan ja  
päiväkodinjoh-
tajan kanssa 
syys-  
ja toukokuussa  
 
arviointikerto-
jen lukumäärä 
(1 x kk) 
 
asiakaspalaute 
lasten palaute 
 

tiimipalaverit 
 
kehityskeskustelut 
 
henkilöstökysely 

lasten itsearvi-
ointi   
kehityksen mu-
kaisella tavalla 
 
ryhmän omien 
sääntöjen ja so-
pimusten 
arviointia yh-
dessä lasten 
kanssa 

 ryh-
mät 
kirjaa-
vat 
itse 
omiin 
peda-
gogi-
siin 
suun-
nitel-
miin  
toi-
minta-
pansa 

  
 

lasten palaute 
 
asiakaspalaute 
 
esimiesalueen oma ky-
symys osana vasu-
keskustelua 
esim. 
”Oletko saanut tar-
peeksi sinulle tärkeää 
tietoa lapsesi päivästä 
ja lapsiryhmän toimin-
nasta?” 

lasten itsearviointi 
 
asiakaskyselyt 
 
henkilöstökyselyt 
 
yhteiset keskustelut keit-
tiöhenkilökunnan kanssa 
 
ruokajätteen määrän 
seuranta 
”Älä syötä hukkaa” 
 
 
siisteyden jokapäiväinen 
silmämääräinen arviointi 
 
dokumentointi  
esim. ennen jälkeen sii-
vouksen 
 
lelujen vapaapäivät 
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