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Esimiesalue Säynätsalo ja Neulaskangas 

 
Varhaiskasvatusta järjestetään toimintavuonna 2018 - 2019 
Muuratsalon päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
Säynätsalon päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus 
Neulaskankaan päiväkodissa: varhaiskasvatus ja esiopetus  
Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusta sekä Säynätsalossa että Keljonkankaalla 
 
Päivittäinen toiminta-aika päiväkodeissa pääsääntöisesti klo 6.30- 17.00, esiopetusaika 
klo 8.30 - 12.30. Perhepäivähoitajien työaika on n. 7.30-16.30. 
 
Kuvaus ryhmärakenteista ja johtamisen rakenteista 

 Lapsiryhmät olemme muodostaneet joustavarakenteisiksi pienryhmä tai parityös-
kentelyperiaatteella toimiviksi kokonaisuuksiksi. 

 Toiminnassa huomioidaan lapsen mielenkiinnon kohteet, vasuun kirjatut tavoitteet 
sekä lapsiryhmän tarpeet. 

 Toimintatapojen kehittämisestä vastaavat päiväkodinjohtaja, apulaisjohtajat, vas-
tuulastentarhanopettaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Jokaisessa 4-7 
työntekijän ryhmässä on tiimivastaava, joka vastaa tiimin arjenkäytäntöjen toteutu-
misesta sovituilla tavoilla. 

 Mentorointia on kaikilla ammattiryhmillä oman ammatillisuuden kehittämiseksi. 

 Oman työn johtaminen on kaikissa yksiköissä kantavana ajatuksena. 
 
Yksikön pedagogiset painotukset, toiminnan painopisteet, oppimisympäristön ku-
vaus  

 Varhaiskasvatuksen erityisopettajilla on keskeinen tehtävä pedagogiikan kehittä-
misessä ja ryhmien tukemisessa. 

 Pedagogisena tavoitteena päiväkodeissamme on lasten kokonaisvaltainen hyvin-
vointi. Rauhallinen kiireetön arki tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista. Lapsen ja 
perheiden hyvinvointia tukee myös osallisuuden kokemus, jossa toiveilla ja mielipi-
teillä on merkitystä. 

 Lapsille puhutaan kunnioittavaan sävyyn ja lasten ajatuksia pidetään tärkeinä. 

 Aikuiset ovat mallina hyvästä vuorovaikutuksesta. Jokaisessa tiimissä on tehty 
vuorovaikutuksen tiimisopimus, johon on kirjattu kunkin ryhmän pelisäännöt.  

 
Hyvä alku:  

 Aloituskeskustelut käydään jokaisen perheen kanssa joko kotona tai päiväkodilla. 

 Perheelle annetaan yksilöllisesti aikaa tutustua päivähoitopaikan arkeen. 
 
Leikki: 

 Lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla. 

 Lapset osallistuvat leikkiympäristön rakentamiseen. 
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 Leikkiaika on mahdollisimman yhtäjaksoinen ja rauhallinen. 

 Leikinvalintataulu on käytössä joka ryhmässä. 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:  

 Tablettilaitteita hyödynnetään osana opetusta. 

 Osa ryhmistämme käyttää blogeja lasten arjen kuvaamisen välineenä ja toi-
vomme, että ne tavoittavat mahdollisimman monta vanhempaa. 

 
Liikunta:  

Liikuntavälineitä on lasten käytettävissä ja toimin-
taympäristö on rakennettu tukemaan lapsen luon-
taista liikkumista. 

Liikunnan ja yhteisten pelien ja liikuntaleikkien avulla 
lapset oppivat esimerkiksi kaveritaitoja, sinnikyyttä, 
pettymysten sietoa sekä omasta ja kaverin onnistu-
misesta iloitsemista. 

Lisäksi retkeilemme viikoittain lähiympäristössä ja 
käytämme alueemme liikuntamahdollisuuksia, joita 
ovat metsät, urheilukentät ja leikkipuistot. 

 
 
SAPERE -ajatus: 

 Lapset saavat ottaa itse oman ruoka-annoksensa ja heitä kannustetaan tutustu-
maan uusiin ruokiin eri aistien avulla. 

 Ruuista ja niiden raaka-aineista keskustellaan lasten kanssa. 
 
Oppimis- ja leikkiympäristö:  

 Oppimis- ja leikkiympäristö on rakennettu yhdessä lasten kanssa ja sitä muoka-
taan yhdessä tarpeen mukaan. 

 Toiminnan suunnittelussa huomioidaan leikin tärkeys. Leikissä aikuiset ovat läsnä 
ja havainnoivat leikkiä. 

 Lapsi oppii leikkiessä monia asioita, kuten vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisu-
taitoja, ajattelun taitoja, kielellisiä taitoja, matemaattisia taitoja sekä hienomotorisia 
että karkeamotorisia taitoja. 

 Jokaisessa ryhmässä on käytössä leikinvalintataulu. 

 Iltapäivisin lapset jaetaan leikkimään pieniin ryhmiin eri leikkialueille. 
  
Osallisuuden toimintatavat 

 Vanhempainillat järjestetään pääsääntöisesti toiminnallisina. Syksyllä ensimmäi-
sessä vanhempainillassa kysellään ja kuunnellaan vanhempien toiveita ryhmien 
suunnittelun pohjaksi. 

 Järjestämme vuoden aikana perheille erilaisia tapahtumia ja perhepäiviä. 

 Vanhempien kanssa olevien päivittäisten kohtaamisten tavoitteena on osallisuu-
den toteutuminen. 

 Lasten osallisuutta lisätään erilaisilla haastatteluilla, keskusteluilla ja lastenkokouk-
silla. Lapset ovat mukana päättämässä yhteisistä asioista. 

 Toiminnassamme kannustetaan lapsia kertomaan aktiivisesti toiveitaan ja mielipi-
teitään.  

 
Kehityksen ja oppimisen tuki 
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 Jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tuen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa huomioidaan lapsen vahvuudet sekä yksilölliset tarpeet. 

 Lapsen kehitykseen voi sisältyä haastavia vaiheita, jotka kuuluvat lapsen normaa-
liin kasvuun. Lapsen kehityksen tunteminen sekä siihen mahdollisesti liittyvien 
haasteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen kuuluvat lasten kanssa työs-
kentelevän henkilökunnan työhön. 

 Ryhmän työntekijöiden ja vanhempien tukena toimii kaksi varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettajaa, jotka työskentelevät säännöllisesti eri lapsiryhmissä. 

 Tuen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä vanhempien, ryhmän työntekijöiden sekä 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Jos lapsesta herää huolta, asia ote-
taan esille huoltajien kanssa mahdollisimman nopeasti. Tuen tarve ja toimintatavat 
lapsen tukemiseksi kirjataan lapsen vasuun ja niitä arvioidaan säännöllisesti. 

 
 
 
Liikunta- ja luontopainotteisen 
toiminnan suunnitelma 

 Lapsen fyysistä aktiivisuutta 
tuetaan arkiliikunnalla ja lapsilla 
on mahdollisuus liikkumiseen si-
sällä ja ulkona. Ulkoilemme päivit-
täin säällä kuin säällä. 

 Liikuntavälineitä on lasten 
saatavilla ulkona ja ryhmätiloissa. 
Kaikkia sisätiloja hyödynnetään 
myös liikkumisen näkökulmasta. 

 Lasta rohkaistaan kokeile-
maan omia taitojaan, aikuisen 
huolehtiessa turvallisuudesta. 

 Hyödynnämme lisäksi viikoittain päiväkotien lähiympäristöä kävelyretkien mer-
keissä. Metsässä harjoitellaan muun muassa liikkumista epätasaisessa maas-
tossa, ympäristön havainnointia ja tutkimista. 

 Päiväkodeissa työskentelee lapsen liikunnan ammattitutkinnon suorittaneita työn-
tekijöitä, jotka toimivat samalla koko päiväkodin liikunnan edistäjinä ja asiantunti-
joina. 

 Liikunnan vuosisuunnitelmat on tehty yhdessä työntekijöiden kanssa ja ne ovat 
kaikissa ryhmissä käytössä. 

 Erillinen liikuntasali on jokaisen päiväkodin käytössä. Päiväkotikouluissa ovat käy-
tössä koulujen salivuorot viikoittain. Perhepäivähoidossa on kerran kuukaudessa 
liikuntakerho.  

 
Hyvinvointioppimisen suunnitelma ja yhteisöllinen tuki 

 Lapselle luodaan luottavainen ja turvallinen olo varhaiskasvatuspäivän aikana, 
jotta hän rohkenee kertoa aikuiselle myös murheistaan. 

 Kiusaaminen katkaistaan ja sen ehkäisyyn on tehty suunnitelma. 

 Ryhmissämme on käytössä erilaisia tunnetaitokasvatusmateriaaleja, kuten Piki ja 
Pienin askelin. 

 Lepo- ja satuhetket räätälöimme yhdessä vanhempien kanssa lapselle sopiviksi. 
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 Lasten kanssa harjoittelemme hygieniakäytäntöjä, kuten esimerkiksi käsien pesua 
aamulla päivähoitoon tultaessa sekä wc-käynnin päätteeksi. 

 Erilaisiin ruokiin tutustumme vähitellen eri aisteja käyttäen (SAPERE) sekä harjoit-
telemme hyviä pöytätapoja. Meillä on tiivis yhteistyö ruokapalavelun henkilöstön 
kanssa ja lasten ruokailuun kiinnitetään erityistä huomiota. 

 Koulun ja esiopetuksen nivelvaihetta kehitetään edelleen ja esi-eppu toimintaaa 
hyödynnetään päiväkotikouluissa. 

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

 
Yhteistyön muodot (huoltajat, esiopetus, alueellinen yhteistyö, muut tahot) 

 Kasvatusyhteistyötä teemme yhdessä huoltajien kanssa Hyvä alku – keskuste-
luista lähtien sekä aktiivisesti päivittäisissä keskusteluissa. Päivittäiset kohtaami-
set ja kuulumisten vaihto huoltajien kanssa on tärkeintä yhteistyötä. 

 Huoltajilla on mahdollisuus myös osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja 
arviointiin. Esimerkiksi asiakaskyselyistä saamme palautetta, jonka huomioimme 
toiminnassamme. 

 Monialaisessa yhteistyössä toimimme lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan yh-
dessä muun muassa veon, neuvolan, terapeuttien, psykologin ja sosiaalityönteki-
jän kanssa. 

 Lisäksi teemme yhteistyötä lähikoulujen ja päiväkotien kanssa. Myös alueen per-
hepäivähoitajat osallistuvat hoitolapsineen päiväkotien tapahtumiin. 

  
Esiopetusta järjestämme kaupungin linjausten mukaisesti eli esiopetussuunnitelmaa 
noudattaen.  
 
Laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen  
Olemme laatineet yhdessä toimintavuodelle tavoitteeksi kehittää ulkoilua, lasten ja van-
hempien osallisuutta. Lisäksi parannamme ja tehostamme palaverikäytäntöjä. 
 

 Toimintaa arvioimme tiimivastaavien kanssa viikoittain ja koko henkilöstön kanssa 
muutaman kerran vuodessa. 

 Vanhemmat arvioivat toimintaamme kerran vuodessa asiakaskyselyihin vastaa-
malla. 

 Vasu-keskusteluissa toivomme vanhemmilta saavamme arvioivaa palautetta toi-
mintamme kehittämiseksi. 

 
 
 


