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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2018–2019

Esimiesalue Mannila ja Lahjaharju
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018- 2019 Mannilan ja Lahjaharjun
esimiesalueella
-

Mannilan päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus
Lahjaharjun päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus
Lohikosken koululla: esiopetus

1. Päivittäinen toiminta-aika
‒ Pääsääntöisesti klo 6.30 – 17.00, varattujen ja ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan. Kotiryhmätoiminta painottuu klo 8.00 - 16.00 välille.
‒ Esiopetusaika klo 8.30 – 12.30

2. Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista
Lapsiryhmät olemme muodostaneet joustavarakenteisiksi kotipesä-, kotiryhmä- ja
parityöskentelyperiaatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. Kotipesät on jaettu kotiryhmiin ja pienryhmiin ikä-, taito-, ja kehitystaso sekä sisaruus- ja kaveruussuhteet
huomioiden. Pienryhmätoiminnassa huomioidaan lapsen mielenkiinnon kohteet,
vasuun kirjatut tavoitteet ja lapsiryhmän tarpeet.
Palveluista sekä työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä esimiesalueellamme vastaavat päiväkodinjohtaja, apulaisjohtajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) sekä tarvittaessa tiimivastaavat ja mentorit. Henkilöstömme kokoontuu säännöllisin väliajoin erilaisin kokoonpanoin keskustelemaan pedagogisista
toimintamalleista ja sopimaan käytännön järjestelyistä. Tärkein johtamisen rakenne alueellamme on kuitenkin työstään kiinnostunut ja osaamistaan jatkuvasti vahvistava työntekijä.
Toiminnan arviointi on keskeinen teema kaikissa johtamisen rakenteissamme.

3. Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppimisympäristön kuvaus
Lapsen aloittaessa päiväkodissamme käymme aloituskeskustelun joko kotona tai
päiväkodilla, perheelle annetaan yksilöllisesti aikaa tutustua päiväkodin arkeen.
Nämä käytännöt ovat osa Jyväskylän kaupungin Hyvä alku –käytäntöä.
Luomme lapsille turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsella on hyvä olla. Toimimme koti- ja pienryhmissä. Käytämme monipuolisesti päiväkodin ulkopuolisia tiloja; lähimetsää, puistoja, kävelyteitä. Pidämme tärkeänä, että lapsi harjoittelee
vuorovaikutustaitoja ja oppii toimimaan yhdessä kavereiden kanssa. Harjoittelemme taitoja mm. leikkiessä ja tunnekerhoissa. Annamme aikaa leikille ja leikkitaitojen harjoittelemiselle. Samalla aikuinen havainnoi ja tarvittaessa ohjaa leikkiä.
Myös aikuisen esimerkki ja positiivinen palaute on tärkeää. Lapsen osallisuuden ja
vahvuuksien huomioiminen toiminnassa vaatii aikuisen läsnäoloa ja havainnointia.
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4. Osallisuuden toimintatavat
Päiväkodin työntekijällä on tärkeä rooli lapsen osallisuuden kokemuksien vahvistajana. Aikuinen havainnoi lasta ja keskustelee hänen kanssaan. Lasten mielipiteiden ja toiveiden pohjalta suunnitellaan toimintaa. Arjessa lasten ideat toteutuvat
mm. lasten palaverien avulla. Toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pitkälläkin aikavälillä. Ryhmän seinälle tehdyssä toiveiden puussa lasten toiveet ovat
myös vanhempien nähtävillä.
Lasten osallisuuden kokemuksia vahvistetaan erilaisilla toimintatavoilla. Ryhmissä
on käytössä muun muassa leikinvalintataulut, pienryhmien toivepäivät sekä viikon
/ päivän henkilö, jolloin vanhempi tai lapselle tärkeä ihminen on tervetullut vierailemaan ryhmässä. Lapset toimivat aikuisen apuna erilaisissa arjen tilanteissa.
Ryhmän yhteisöllisyys ja yhdessä sovitut säännöt tukevat myös lapsen osallisuuden tunnetta.
Vanhempien osallisuutta mahdollistetaan vasu- keskusteluilla, vanhempainilloilla,
toiminnallisilla perheilloilla sekä muilla yhteisillä tapahtumilla, joissa vanhempien
on myös mahdollista verkostoitua.

5. Kehityksen ja oppimisen tuki
Yleinen tuki kuuluu kaikille ja siinä huomioidaan lasten yksilölliset erot kehityksessä, oppimisessa, temperamentissa ja kiinnostuksen kohteissa. Yleinen tuki kuuluu
kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan.
Tehostettuun tukeen siirrytään silloin, kun yleisen tuen menetelmät eivät riitä. Tehostetussa tuessa lapselle suunnitellaan yksilöllisempiä tukitoimia yhdessä huoltajien, ryhmän työntekijöiden ja erityislastentarhanopettajan kanssa. Tarvittaessa
mukana on muita lapsen kanssa työskenteleviä erityistyöntekijöitä (psykologi, puhe –, fysio – tai toimintaterapeutti).
Erityisestä tuesta on kyse silloin, kun lapsi tarvitsee kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä tukea useilla kehityksen eri osa-alueilla. Erityisessä tuessa lapsen tukitoimien suunnittelussa on mukana monialainen työryhmä yhdessä huoltajien ja ryhmän työntekijöiden kanssa.

6. Liikunta- ja luontopainotteisen toiminnan suunnitelma
Kotiryhmät retkeilevät säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Retkillä
lapsilla on mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin & oppimiseen muuallakin kuin sisätiloissa. Mukaan voi ottaa mukaan esim. laminoituja kortteja tai tarvikkeita vaikkapa aarteen etsintään. Samalla voimme keskustella luonnon tärkeydestä, arvostuksesta, rauhoittumisesta: luonnossa tutkitaan, ihmetellään ja opitaan yhdessä.
Päiväkodilla on liikunnan vuosisuunnitelma aktiivisessa käytössä. Järjestämme liikuntatapahtumia, joihin perheet pääsevät osallistumaan yhdessä. Odottelu- ja siirtymätilanteisiin olemme tehneet ”leikkilaatikoita” ja liikuntakortteja. Käytämme liikuntasaleja aktiivisesti myös iltapäivisin.
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7. Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki
Hyvinvointioppimisen suunnitelman tavoitteena on koko yhteisön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Lapsella on oikeus saada syliä ja lohdutusta turvallisilta aikuisilta.
Pidämme tärkeänä terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja sekä riittävästi lepoa, liikuntaa ja ravintoa päivän aikana. Selkeä, suunnitelmallinen ja joustava päivän rakenne edistää hyvinvointia ja toimimista kiireettömässä ympäristössä. Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmaa toteutetaan esim. seuraavien materiaalien avulla: Tunne- ja turvataidot, Askeleittain -materiaali, Ville Vilkastus, Huomaa hyvä -vahvuuskortit.
Henkilöstö vastaa turvallisuusasioista, kuten tapaturmien ehkäisystä ja seurannasta, turvallisuuskasvatuksesta, tiloista ja välineistä.
Ekologisuus huomioidaan mm. Makuaakkoset- ja Sapere- ruokakasvatusmenetelmissä sekä työyhteisön ja lapsiryhmien arjen valinnoissa.
Yhteisöllinen tuki ilmenee esim. silloin, kun lapsia ohjataan auttamaan toisiaan.
Aikuiset huolehtivat oman ryhmän lasten lisäksi myös muiden ryhmien lapsista tilanteiden mukaan. Työyhteisössä otetaan jokaisen osaaminen ja vahvuudet käyttöön.
Vanhempien osallistuminen ja yhteistyö perheiden kanssa sisältää mm. päivittäiset kohtaamiset, vasu- ja esiops- keskustelut, toiminnalliset vanhempainillat ja
avoimet ovet.

8. Yhteistyön muodot
Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa ja lapsen päivästä kertominen hakutilanteessa ovat tärkeä osa turvallista kasvatusyhteistyötä. Hoidon aloituksen hyvä
alku keskustelun lisäksi lapsen asioista keskustellaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)- keskusteluissa kaksi kertaa toimintakaudella. Esiopetusikäisillä käydään esiopetuksen oppimissuunnitelma- keskustelut.
Asioista tiedottamisessa käytössä on Daisy, jonka kautta vanhemmat saavat tietoa
päiväkodin tapahtumista sekä kuukausi- ja viikkotiedotteet.
Lapsen siirtyessä päiväkotiryhmästä toiseen teemme yhteistyötä vanhempien ja
henkilökunnan kanssa, jotta lapsi tuntee olonsa turvalliseksi myös uudessa ryhmässä. Nivelvaiheessa (varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta
kouluun) tehtävä yhteistyö on tärkeä osa lapsen varhaiskasvatuksen jatkumoa.
Tarvittaessa lapsen asioista keskustellaan monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana vanhempien lisäksi eri tahoja; lääkäri, neuvola, perheneuvola, psykologi, terapeutit ja sosiaalityöntekijät.
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Monialainen oppilashuoltoryhmä kutsutaan koolle yksilökohtaisesti ja siihen osallistuvat tarvittavat tahot. Yhteisöllisen oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat
kaikki esiopetukseen osallistuvien lasten kanssa työskentelevät päiväkodin työntekijät.
Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kulttuuriaitta, kirjastot, seurakunta
ja eri urheiluseurat.

9. Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen
Toimintavuoden 2018 - 2019 toiminnalle on laadittu laadulliset tavoitteet.
1.
Palvelun
laadun
parantaminen

2.
Työhyvinvoinnin
ja työyhteisön
toiminnan parantaminen

3.
Lapsen
hyvinvoinnin
edistäminen ja
perustehtävän
toteuttaminen

4.
Osallisuuden
edistäminen

Esimiesalueen
tavoitteet:

Pedagogiikan
näkyväksi
tekeminen

Pedagogisen
keskustelun
kehittäminen

Arkiliikunnan
lisääminen

Lasten, vanhempien ja työntekijöiden osallisuuden kokemuksen
vahvistaminen

Toimenpiteet ja
sopimukset:

Toiminnan kuvaaminen ja
kuvien tuominen näkyville
ryhmässä.

Palaverirakenteiden uudistaminen.

Säännölliset
liikuntavastaavien tapaamiset:
toimivien käytäntöjen ja ideoiden jakaminen.

Tuumaustauot
lasten kanssa ja
niiden jakaminen
kotiryhmän kesken.

Arviointimenetelmät:

Keskustelu
kuvien kautta
lasten, vanhempien ja
työtiimin kesken.

Arvioidaan toiminnan toteutumista sekä annetaan positiivista ja
kehittävää palautetta tiimikavereille säännöllisesti.

Kuukausikirje,
jossa menneen
kuukauden
arviointia sekä
tulevan kuukauden tavoitteita.

Mentoroinnin
kehittäminen alueella: uudet mentorit ja molemmista yksiköistä kootut mentorointiryhmät.

Asiakaskyselyt.
Palautteen kerääminen vasukeskusteluissa.

Henkilöstökysely
tiimeittäin.
Tiimi / työparipalavereissa arviointi kuukausittain.
Henkilökohtainen
itsearviointi.

Ulkoliikuntakortit
ryhmien eteisiin.
Kerran viikossa
yhtenä aamupäivänä leluton
ulkoilu.

Asiakaskyselyt.
Henkilöstökyselyt.
Lapsihavainnointi.

Viikon tähti- lapsen vanhemmat
kutsutaan ko.
viikolla tutustumaan ja osallistumaan ryhmän
toimintaan.
Yhteistyön ja yhteisen keskustelun mahdollistaminen erilaisissa
kokoonpanoissa:
eskariopettajat,
mentorointiryhmät, pedakahviloihin osallistuminen vuorotellen.
Lapsihavainnointi.
Asiakaskyselyt.
Henkilöstökyselyt.
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10.

Kommentit:
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