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TOIMINTA KASVATTAJIEN KESKEN (= Tiimisopimus)

Vuorovaikutus kasvattajien kesken
Käymme keskustelua toistemme kanssa ja huolehdimme, että tieto tavoittaa kaikki.
Otamme puheeksi myös hankalat asiat. Keskustelemme palavereissa ajankohtaiset asiat.
Osallistumme koulutuksiin ja jaamme niistä saatua tietoa ja materiaaleja. Hyödynnämme
niitä arjessa. Luemme ammattikirjallisuutta. Hyödynnämme internetistä löytämiämme
uusia ideoita ja toimintatapoja esim. lauluja ja askarteluideoita.
Autamme toisia ryhmiä ja joustamme tarvittaessa. Jaamme havaintoja lapsista ja
toiminnasta yli ryhmärajojen sekä hyödynnämme myös muiden kasvattajien huomioita.
Osallistumme erilaisiin palavereihin kuten Peda- ja ikäkausitiimeihin.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Suunnittelemme ja arvioimme yhdessä toimintaamme tiimipalaverissa keskiviikkoisin
12.30–13.30. Käytämme suunnittelun ja arvioinnin tukena toimintasuunnitelman arviointi -
lomaketta. Käymme tiimipalaverissa ammatillista keskustelua sekä suunnittelemme
joustavan viikko-ohjelman. Toimintaa ja toteutustapoja suunnittelemme tarkemmin
suunnitteluajalla. Jokainen saa tuoda ideoitaan esille ja toteuttaa niitä toisten tukiessa.
Havainnoimme lapsia arjessa ja pyrimme osallistamaan heidät suunnitteluun kysymällä
heidän mielipiteitään sekä huomioimalla heidän mielenkiinnonkohteensa. Huomioimme
lasten esiopetus- ja tuensuunnitelmien tavoitteet toimintaa suunnitellessa. Yhdessä
suunnittelemme esiopetuksen sisällön ja toiminnan. Osallistumme erilaisiin palavereihin,
kuten peda-, hoitaja- ja avustajatiimeihin ja teemme yhteistyötä niiden kautta koko KPT
yksikön kanssa.  Tuen lasten asioissa teemme moniammatillista yhteistyötä esim.
toiminta- ja puheterapeuttien kanssa. Osallistumme yhteisiin projekteihin ja
suunnittelemme yhdessä koko talon tapahtumia.

Miten havainnoimme, dokumentoimme ja arvioimme tiimimme toimintaa

Vanhemmille lähetetään viikkosuunnitelma etukäteen ja se on esillä myös eteisessä.
Kirjaamme lasten sanomana valkotaululle päivittäin mitä on tehty ja siitä laitetaan kuva
huoltajille perjantaisin Padletin kautta. Lasten työt laitetaan esille. Yhdessä päivitämme
Padlettia. Aikuiset ja lapset valokuvaavat. Lapsen esiopetuksen suunnitelmat päivitetään
tarpeen mukaan. Päivittäin kerrotaan vanhemmalle lapsen päivästä ja tarvittaessa otetaan
tärkeissä asioissa yhteyttä myös muilla tavoin; soittamalla tai Päikky-viestillä. Käytetään
Päikyn muistilappua, jotta tärkeät viestittävät asiat menevät huoltajille.
Arvioimme toimintaamme toimintasuunnitelman arviointi -lomaketta hyödyntäen.
Annamme toisillemme ja myös itsellemme hyvää palautetta onnistuneesta toiminnasta.



Tiedonkulku

Kerromme heti tiimille lapsia koskevat asiat. Puhumme avoimesti. Kirjaamme Päikyn
muistilapulle vanhemmilta tulevat viestit.  Käytämme ryhmän sisäistä Signalia. Toiminnan
suunnitelman kirjaamme kalenteriin. Huomioimme omalta osaltamme tiedonkulun
ryhmärajojen yli. Jokaisella on velvollisuus lukea palaverimuistio. Henkilökunnan
kahvihuoneen valkotaululle kirjataan toiminnasta muille viestittävät asiat.

Muut asiat

Poikkeustilanteessa sovimme tehtävänjaosta yhdessä. Omasta poissaolosta laitamme
johtajalle ja omalle tiimille tiedon ja suunnittelemme yhdessä, miten tilanne hoidetaan ja
joustetaan tarvittaessa. Pienryhmätoiminnasta ja työtehtävistä joustetaan riippuen
sijaisesta. Yritämme pitää huolen omasta ja toistemme jaksamisesta. Tarvittaessa
karsimme pois tekemisiä ja toteutamme sen, mikä on mahdollista. Pyrimme pitämään
arjen rakenteet mahdollisimman muuttumattomina.

ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

Toiminnan periaatteet ja työtavat:

Kyläsepän päiväkodin arvot pohjautuvat yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Lasten ideoita,
toiveita ja kiinnostuksen kohteita kysytään, havainnoidaan ja hyödynnetään arjessa.
Esiopetusryhmään luodaan salliva ilmapiiri, jotta jokainen uskaltaa ilmaista toiveitaan.

Oppimisympäristön muodostavat tilat, paikat, välineet, yhteisöt ja käytännöt, jotka tukevat
lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Toiminnassa kiinnitetään huomio myös pihan
ja lähiympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Opetus liitetään lasten
kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöönsä vaihtelevien opetusmenetelmien
avulla.
Lapsia ohjataan ekologisesti kestäviin ratkaisuihin ja taloudellisuuteen. Ympäristö- ja
luontokasvatusta toteutetaan retkillä metsään ja lähiympäristöön.  Kierrätys ja jätteiden
lajittelu on päivittäistä.

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki ovat olennainen osa Kyläsepän esiopetuspäivää.
Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten
oppimismotivaatiota. Tavoitteen on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat,
kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan sekä nauttivat oivaltamisesta. Yhdessä
työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan,
päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan tavoitteellisesti yhteisen
päämäärän suuntaisesti. Pienryhmähuoneet tarjoavat mahdollisuuden pitkäkestoiseen
leikkiin. Ohjattuina leikkeinä toteutetaan aikuisten ohjaamaa vuorovaikutusleikkiä, tarpeen
mukaan kuvin tuettua leikkiä ja erilaisia roolileikkejä.



Kyläsepän esiopetuksessa on tavoitteena innostaa lasta liikkumaan monipuolisesti ja
kokemaan liikkumisen iloa. Samalla lasten yhdessä toimimisen taidot kehittyvät ja heidän
kehon hallintansa vahvistuu. Ohjatun liikkumisen lisäksi huolehditaan lasten
mahdollisuuksista päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen sisällä ja ulkona. Toiminnalliset
pihavälineet innostavat monipuoliseen liikkumiseen ulkoilun aikana.

Vanhemmat hoitavat Kyläsepän omaa luistinrataa, jonka käyttö mahdollistaa usein
toistuvat luisteluharjoitukset. Lisäksi käymme jäähallissa ja monitoimihallissa ja
esikoululaisille on varattu ohjattuja uimahallikäyntejä. Hiihtoharjoittelussa hyödynnetään
kaupungin huoltamia hiihtolatuja.  Yhteistyössä huoltajien kanssa lapsia rohkaistaan
liikkumaan myös vapaa-ajalla.

Kyläsepän esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti arkeen liittyviä motorisia
perustaitoja eri ympäristöissä. Tavoitteena on, että toiminta antaa kaikille lapsille
mahdollisuuksia osallistumiseen, onnistumiseen ja liikunnan iloon sekä tukea lasten
hyvinvointia ja toimintakykyä.

Lukemisesta on laaja-alaista hyötyä lapsen elämään; kielellisen kehityksen ja
sanavaraston rikastumisen lisäksi lukeminen avaa ovia myös muun muassa
itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen harjaantumiseen. Kirjat avaavat myös tärkeitä
mielikuvituksen ja luovuuden väyliä sekä kehittävät keskittymiskykyä.

Lukuvalmiudet sekä asenne kirjallisuutta kohtaan syntyvät varhaislapsuudessa.
Lukemisen ymmärtäminen tehostuu varhaisten lukukokemusten myötä ja yhteinen
lukuharrastus myös lisää lukuintoa, siksi esiopetuksessa luemme paljon lapsille.
Käytämme kirjastoauton palveluita ja käymme yhdessä kirjastossa, missä lapset voivat
valita itselleen mieluisia kirjoja. Heillä on mahdollisuus tuoda myös kotoa kirjoja
esiopetukseen yhdessä luettavaksi ja tutkittaviksi.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten
medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista sekä ohjelmointiosaamista.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on osa monilukutaitoa sekä media- ja
opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksessa pyrimme kotien
rinnalla edistämään lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.
Tutustumme erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin.
Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja
sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse
edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan
turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.

Esiopetuksessa medialukutaidon polkua kuljetaan yhdessä tutkien, oivaltaen ja
leikinomaisesti kokeillen.  Samalla opetellaan ymmärtämään, mikä on satua ja mikä totta.
Lasten kanssa käsitellään turvallista median käyttöä ja ikärajoja. Lapsia rohkaistaan



kokeilevaan median tuottamiseen, mielikuvituksen käyttöön ja luovaan mediailmaisuun
yhdessä toisten kanssa.

Lasten kanssa tutustutaan tietokoneeseen. Tutkitaan yhdessä laitteiden
toimintaperiaatteita.  Pohditaan, jäsennetään ja tutkitaan arjen ilmiöitä ja ongelmia.
Ylöjärvellä alkavan digihankkeen myötä digimentori kiertää ryhmissä ohjaamassa lapsia
robotiikan ja ohjelmointiosaamisen saloihin.

Esiopetuksessa lasta rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja.
Taidekasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle elämyksiä ja kokemuksia. Tärkeää on ilo
osallistumisesta ja tunne siitä, että pääsee kokeilemaan ja osaa. Taidekasvatuksessa
harjoitellaan myös hienomotorisia taitoja, keskittymiskyky harjaantuu, kuuntelemisen ja
oman vuoron odottamisen taidot kehittyvät. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja
työtapoihin monipuolisesti. Lasten aikaan saannoksia arvostetaan ja annetaan tilaa
luovuudelle.

Musiikin keskeiset tavoitteet ovat itsensä ilmaiseminen ja kuuntelemisen harjoitteleminen.
Musiikki rytmittää vuoden kiertokulkua vuoden aikojen ja juhlien mukaan. Rytmiikka on
selkeä pohja oppimiselle. Yhdistämme musiikkia luontevasti kuvataiteeseen ja liikuntaan
kansainvälisyyskasvatukseen, ympäristökasvatukseen, eettiseen ja katsomukselliseen
kasvatukseen

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen kiinnitetään esiopetuksessa runsaasti
huomiota. Lapset osallistuvat aikuisen ohjaamaan vuorovaikutusleikkiryhmään. Tunteita
nimetään ja tunnistetaan muun muassa Nalle korttien ja erilaisten materiaalien sekä
kirjojen avulla. Meillä käytössä olevan Seikkailujen eskarin tarinoiden läpikäyminen antaa
valmiuksia tunteiden nimeämiseen, tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.  Seikkailujen
eskarin tarinat tarjoavat aineksia myös toisten ihmisten kohtaamiseen ja eettisen ajattelun
taitojen kehittymiseen.

Yhteispeli menetelmän käytännön läheisten toimintatapojen avulla tuemme lasten tunne-
ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvinvointia. Huomaa hyvä- toimintakorttien Vahvuusvaris
johdattaa lapset löytämään omat luonteenvahvuutensa ja auttaa pohtimaan miten niitä voi
kehittää.

Lasten ristiriitojen selvittämiseksi meillä on käytössä soveltaen Mini-verso sovittelumalli.
Miniverso luo edellytykset lasten osallisuudelle, jossa lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan
ristiriita tilanteissa.

Esikoululaisten kanssa keskustellaan paljon kaveritaidoista ja heitä ohjataan arjen
tilanteissa huomioimaan toisensa myönteisesti. Seikkailujen eskarin kirjan kertomuksissa
on esiin noussut muun muassa toisten huomioiminen, työrauhan antaminen, kaikkien
mielipiteen kuuleminen ja osallisuus.



ESIOPETUKSEN ARVIOINTI

Esiopettajat arvioivat oppimisympäristöä, opetusta ja kasvatusta keskustellen päivittäin
sekä reflektoiden tiimi-, peda – ja suunnittelupalavereissa.

Esiopetusryhmässä lapsia arvioidaan havainnoimalla heitä eri toiminnoissa. Lisäksi
arvioinnissa käytetään Eskarin arki- materiaalia, johon liittyvät arviointitehtävät Makeko,
Lukimato ja KPT.

Aikuisen tehtävänä on tehdä lapsen oma oppiminen näkyväksi. Lasten osallisuus
toiminnan arvioinnissa toteutuu arkisissa keskustelutilanteissa. Lapsia kannustetaan
itsearviointiin sanallisesti ja kuvallisesti. Toisilta lapsilta saatu vertaispalaute on myös
tärkeää.

Vanhemmilla on mahdollisuus antaa suullista ja kirjallista palautetta. Saatu palaute
käsitellään henkilökunnan kesken joko tiimipalaverissa tai työpaikkakokouksessa. Lapsen
esiopetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvan arvioinnin
periaatteella huoltajien kanssa Päikky-järjestelmän kautta.

Esiopettajat käyttävät itsearvioinnissaan vertaispalautetta sekä kontekstianalyysia tai AES-
mittaria. Esiopetuksen toimintatapojen, toimintaympäristön ja toimintakulttuurin jatkuva
reflektointi kehittää myös ammatillisuutta. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota
osallisuuden ja turvallisuuden toteutumiseen. Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskysely
järjestetään syksyllä ja keväällä huoltajille. Kyselyistä saatujen tulosten saatujen tulosten
perusteella kehitämme toimintaamme.

LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Lapsen osallisuutta esiopetuksessa toteutetaan kasvatushenkilöstön sensitiivisellä ja
lasten ajattelua aktivoivalla kasvatusotteella. Se näkyy päivittäin lapsille tarjottuna
itseilmaisun mahdollisuuksina, avoimeen keskusteluun kannustamisena, keskinäisen
vuorovaikutuksen tukemisena, kehumisen kulttuurin edistämisenä, oman tuottamisen ja
kuvallisen ilmaisun lisäämisenä sekä turvallisen, tasa-arvoisen ja kaikkia arvostavan
ilmapiirin ylläpitämisenä.

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa

Vanhempien osallisuutta tuetaan huomioimalla vanhempien toiveita ja mielipiteitä ja
tarjoamalla mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien ja vanhempainiltojen sisältöön.
Vanhempia kannustetaan seuraamaan ryhmän Padlet seinää ja antamaan palautetta siitä.

Esikoululaisten vanhemmille järjestettiin vanhempainilta, jossa käytiin läpi ryhmän
keskeiset asiat. Samalla vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua toisiinsa.



Vanhempainilloissa keskustellaan esiopetuksen toiminnasta ja kuunnellaan vanhempien
toiveita ja ideoita. Vuoden aikana esiopetuksessa järjestetään joulu-ja kevätjuhla sekä
erilaisia teemallisia tapahtumia, joihin vanhemmat ovat tervetulleita

Lapsen esiopetuksen   oppimissuunnitelma

Esiopetussuunnitelman laatimisen tavoitteena on löytää lapsen vahvuudet ja oppimisen
haasteet. Opetussuunnitelman laativat vanhemmat ja esiopettajat yhdessä. Suunnitelma
pohjautuu tehtyihin arviointeihin, päivittäiseen havainnointiin sekä lapsen ja vanhempien
toiveisiin.
Esioppilaan kanssa keskustellaan hänen esiopetuksensa tavoitteista ja oppimisen
edistymisestä. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa esiopetuksen sisältöön. Esioppilaiden
ääntä kuullaan jatkuvan osallistamisen keinoin; lasten mielipidettä kysytään ja heidän
keskinäistä vuorovaikutustaan havainnoidaan. Toiminnassa kiinnitetään huomiota lasten
mielenkiinnon kohteisiin ja suunnittelussa otetaan huomioon lapsilta saatu palaute ja
ehdotukset.

Tiedottaminen

Pääasiallisena tiedotuskanavana toimii Päikky-järjestelmän kautta lähetettävät
ryhmäviestit. Päivittäinen keskustelu vanhempien kanssa on tärkein ja nopein yksilötason
tiedotusmuoto. Nopea yhteydenotto hoidetaan puhelimitse. Ryhmän eteistiloissa on
ilmoitustaulu, joissa on yleisiä tiedotteita kaupungin palveluista ja esiopetuksen
tapahtumista, ruokalistat ja yhteistyökumppaneiden tiedotteita.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

Yhteistyötä teemme etenkin Tähkätaskun esiopetusryhmän kanssa. Järjestämme yhteisiä
tapaamisia päiväkodeilla ja mahdollisesti yhteisissä retkikohteissa. Esiopetusryhmien
opettajilla on yhteisiä suunnittelutapaamisia. Esiopetusryhmämme osallistuu erilaisiin
kaikille kaupungin esiopetusikäisille järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö Kyläsepän
päiväkodin eri ryhmien kanssa on päivittäistä.

Lepistön pariskunta toimii Kyläsepän päiväkodin isovanhempina ja heidän monipuolinen
puutarhansa on esikoululaisten lähin vierailukohde. Vuodenaikojen vaihtuessa
puutarhassa on erilaista katsottavaa, ihmeteltävää ja tekemistä. Puutarhan kiipeilypuu ja
jääkauden silottama avokallio innostavat esikoululaisia kokeilemaan liikunnallisia rajojaan.



Teemme yhteistyötä kirjaston, eri järjestöjen ja palo- ja pelastustoimen sekä
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi Tulikettu-koulutus ja
hammashoitajan vierailu esiopetusryhmässä toteutuu vuosittain.

ESI-JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

Yhteistyön tavoitteina on, että varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat
johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. Yhteistyöllä varmistetaan
esiopetuksen laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Kyläsepän
esiopetusryhmän yhteistyökoulu on Ylöjärven Yhtenäiskoulu. Teemme yhteistyötä myös
muiden lähikoulujemme kanssa, kun keväällä selviää, mihin muihin kouluihin
esiopetusryhmämme lapsia on menossa. Teemme vierailuja yhteistyökoululle ja
tutustumme koulun ympäristöön ja kummiluokkamme opetukseen. Tutustumiskäynneillä
ruokailemme koulun ruokasalissa. Kummiluokan oppilaat vierailevat vastavuoroisesti
päiväkodilla. Yhteyshenkilönä koululla toimii alkuopetuksen luokanopettaja,
esiopetuksessa Anneli Kallio.

Yhtenäiskoulun erityisopettaja, koulupsykologi ja koulukuraattori vierailevat
esiopetusryhmässämme syksyn aikana. Tiedonsiirtokaavakkeet täytetään päiväkodilla
maaliskuussa ja palaute- ja tiedonsiirtokeskustelut käydään vanhempien kanssa ennekuin
kaavakkeet toimitetaan esioppilaiden tuleville kouluille. Tuen lasten palavereihin kutsutaan
keväällä koulun erityisopettaja tai luokanopettaja. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua
myös koulukuraattori tai terveydenhoitaja.

PEDAGOGINEN TUKI

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja
hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Kolmiportainen tuki voi
olla pedagogista, hoidollista tai rakenteellista. Yleinen tuki toteutetaan osana
varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Tehostetusta ja erityistä tuesta tehdään
hallintopäätös.

Yleinen tuki:

Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaan yleistä tukea. Lapsi
voi tarvita tukea esimerkiksi pukemisessa, siirtymätilanteissa, kaverisuhteissa,
leikkimisessä tai kielen kehityksessä. Lasta tuetaan yksilöllistämällä varhaiskasvatuksen
pedagogista toimintaa.



Opetusmenetelmien monikanavaisuutta lisätään. Jäsennetään toimintaa ja otetaan
käyttöön koko ryhmän käyttöön kasvatusta tukevia menetelmiä. Tukea annetaan niin
kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen saama yleinen tuki kirjataan lapsen
oppimissuunnitelmaan.

Strukturoitu päiväjärjestys:
Strukturoitu päiväjärjestys auttaa yleistä tukea tarvitsevaa lasta ennakoimaan tulevia
tapahtumia ja siirtymiä. Viikoittain toistuvat tapahtumat, kuten keskiviikon retkipäivä,
tukevat nekin osaltaan lapsen kehitystä.

Pienryhmätoiminta:
Esioppilaat on jaettu toiminnasta riippuen kahteen tai kolmeen ryhmään. Näissä ryhmissä
lapset toimivat opetustuokioilla lähes päivittäin. Pienryhmässä lasten on helpompi
keskittyä ja tulla kuulluksi. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten tarkemman
havainnoimisen ja tukemisen.

Oppimisympäristön muokkaaminen:
Päiväkodin tilojen monipuolinen käyttö mahdollistaa työskentelyn erilaisissa ryhmissä.
Päiväkodin toimintavälineet ovat lasten käytettävissä ja saatavilla mahdollisimman paljon.
Ryhmän ilmapiiri pyritään luomaan lapselle hyväksi ja turvalliseksi kasvuympäristöksi,
jossa lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja huomioiduksi sekä tuntee olevansa tärkeä ryhmän
jäsen.

Opetusmenetelmien monipuolisuus:
Opetuksessa hyödynnetään kaikkia aistikanavia. Esiopetuksessa käytetään erilaisia
opetusmenetelmiä. Oppimista tapahtuu muun muassa kuulemalla, näkemällä,
kokeilemalla ja tuntemalla. Puhutun kielen lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan
tukiviittomia ja kuvia.

Havainnointi:
Esioppilaiden havainnointi ja tarkkailu kertoo lapsen vireystilasta ja kehitysvaiheesta ja
mahdollisista tuen tarpeista. Havainnointia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa sekä pedagogisessa dokumentoinnissa.

Erityisopetus:
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) Tanja Katajamäki on mukana ryhmän
toiminnassa mahdollisuuksien mukaan kerran viikossa ja konsultoi ryhmän työntekijöitä.
Hän osallistuu lasten tuen palavereihin ja esioppilaiden koulupolun suunnitteluun.

Palaute:
Esiopetusryhmässä pidetään myönteisen palautteen antamista ja saamista erittäin
tärkeänä. Sitä tapahtuu kaikessa vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten välillä ja



vertaispalautteena. Palautetta annetaan sanallisesti, eleillä ja ilmeillä sekä kuvallisesti,
esimerkiksi liikennevaloja käyttäen. Käytössä on Huomaa Hyvä-materiaali, jonka avulla
lapset oppivat huomaamaan omia vahvuuksiaan ja antamaan myönteistä palautetta myös
toisille. Myönteisten palautteen saaminen tukee esikoululaisten itsetuntoa ja vahvistaa
myönteistä minäkuvaa oppijana.

Tehostettu tuki:
Tehostettua tukea annetaan, jos yleinen tuki ei riitä lapselle. Tehostettu tuki voi olla lyhyt-
tai pitkäaikaista ja sitä annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee. Tukitoimet ovat
säännöllisiä ja samanaikaisesti voi toteutua useita eri tukitoimia. Tehostetun tuen
aloittaminen ei edellytä diagnoosia. Tehostetusta tuesta ja sen aikana tarvittavista
tukitoimista tehdään hallintopäätös.

Viikoittainen erityisopettajan läsnäolo ryhmässä auttaa tuen tarpeen määrittelyssä,
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tilapäisiin tuen tarpeisiin vastataan järjestämällä
tarvittava tuki nopeasti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.
Tehostetun tuen oppimissuunnitelmat pyritään saamaan nopealla aikataululla valmiiksi ja
otetaan käyttöön tarvittavat muutokset oppimisympäristössä ja ohjausmenetelmissä.

Erityinen tuki:
Erityinen tuki on vahvin tukimuoto. Erityistä tukea annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole
riittävää, tai kun lapsi tarvitsee sitä esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai kehityksen
viivästymästä johtuen. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Erityinen tuki on
jatkuvaa ja kokoaikaista tuen tarvetta ja lapsen ohjaaminen vaatii jatkuvaa
erityisosaamista. Lapsen kasvatus, opetus ja kuntouttava arki vertaisryhmässä edellyttävät
erityistä huomiota ja paljon erilaisia menetelmiä, kuten huomattavan paljon apua ryhmässä
toimimiseen, yksilöllistämistä ja aikaa perustaitojen harjoitteluun. Erityisen tuen
aloittaminen ei edellytä diagnoosia tai kuntoutustarvetta, eikä aikaisempaa tehostetun tuen
antamista. Erityisestä tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ovat käytössä tarvittaessa. Erityisen tuen
piiriin siirtyvälle lapselle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä vanhempien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa.
Pidennetyn oppivelvollisuuden lapset kuuluvat aina erityisen tuen piiriin.

Erityinen tuki järjestetään esioppilaalle varhaiskasvatuksen erityisopettajaa konsultoiden.
Oppimisympäristöön ja henkilöstöresursseihin tehdään lapsen ohjauksessa tarvittavat
muutokset. Henkilöstön tarvitsema erityisosaaminen varmistetaan konsultoinneilla ja
koulutuksella.

Kolmiportaisen tuen lisäksi tärkeänä tukimuotona esiopetuksessa on oppilashuolto, jonka
suunnitelma on tämän lukuvuosisuunnitelman liitteenä.



OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Esiopetusryhmän käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

lääkäri Merja Hietanen
terveydenhoitaja                                         Katariina Uusi-Illikainen
Psykologi                                                    Otto Laakso
Kuraattori                                                    Eeva Koivuniemi

Ylöjärven Yhtenäiskoulun rehtori kutsuu laajennetun oppilashuoltoryhmän koolle vähintään
kerran vuodessa. Tarvittaessa siihen kutsutaan ryhmän esiopettaja. Yhteisöllinen
esiopetusryhmä kokoontuu Kyläsepän esiopetuksessa kahdesti lukukaudessa sekä
tarvittaessa erilaisissa määrittelemissämme kokoonpanoissa. Yhteisölliseen
oppilashuoltoryhmään kuuluu päiväkodin johtaja ja esiopetuksen henkilökunta sekä
kutsuttaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muut asianosaiset.

Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoihin kiinnitetään runsaasti huomiota esiopetuksen
arjessa. Lapset osallistuvat säännöllisesti aikuisen ohjaamaan
vuorovaikutusleikkiryhmään. Tunteista tunnistetaan ja nimetään muun muassa Nalle-
korttien, kirjojen ja pelien ja erilaisten leikkien avulla.  Myös käytössä olevan Seikkailujen
eskari kirjan tarinoiden läpikäyminen antaa valmiuksia tunteiden nimeämiseen,
tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. Seikkailujen eskarin tarinat tarjoavat aineksia myös
toisten ihmisten kohtaamiseen ja eettisen ajattelun taitojen kehittymiseen.

Yhteispeli-menetelmän käytännönläheisten toimintatapojen avulla tuemme lasten tunne- ja
vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyttä. Huomaa hyvä! - toimintakorttien vahvuus varis
johdattaa lapset miettimään ja löytämään omat luonteenvahvuutensa. Korttien avulla
käymme läpi, miten omat vahvuudet voi havaita ja miten niitä voisi kehittää.

Lasten erimielisyyksien ja riitojen selvittämiseksi meillä on käytössä soveltaen MiniVerso
sovittelumalli. MiniVerso luo edellytyksiä lasten osallisuudelle, jossa lasta kunnioitetaan ja
kuunnellaan ristiriitatilanteissa.

Esioppilaiden kanssa keskustellaan paljon kaveritaidoista ja heitä ohjataan arjen
tilanteissa huomioimaan toisensa koko lukuvuoden ajan.
Seikkailujen eskari kirjan kertomuksissa esiin nousee muun muassa toisten huomioiminen,
työrauhan antaminen, kaikkien mielipiteen kuuleminen ja osallisuus. Näihin asioihin
palataan toistuvasti vuoden kuluessa esiopetuksen arjessa.

Esioppilaiden poissaoloja seurataan ja toistuviin poissaoloihin puututaan. Huoltajat
ilmoittavat kirjallisesti päiväkodin johtajalle yli viikon poissaoloista silloin kun ne eivät johdu
sairaudesta.

Elokuussa 2022 yhdessä esioppilaiden kanssa on laadittu ryhmän säännöt. Erityisesti
huomiota on kiinnitetty kaveritaitoihin ja siihen, miten kiva kaveri toimii.



Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoon ohjaus
Päivitetään lokakuussa 2022

Kuvaus esiopetusryhmän kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevasta
toiminnasta

Kuljetusta tarvitsevat lapset aikuinen, tavallisesti ryhmän avustaja, vastaanottaa ja saattaa
henkilökunnan ovesta. Esiopetuksen kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat
ohjeet tarkennetaan jokaisen kuljetusta tarvitsevan lapsen kohdalla erikseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Tarvittaessa ryhmän varhaiskasvatuksen lastenhoitaja laatii lapselle
lääkehoitosuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmaan perehdytetään koko
henkilökunta. Esioppilaiden erityisruokavalioista vanhemmat toimittavat todistuksen
kauden alussa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle esiopettaja, joka vastaa
yhteydenotoista huoltajiin ja heidän suostumuksensa hankkimisesta sekä
asiantuntijaryhmän kokoamisesta. Oppilashuoltokertomuksen laatii ryhmän koollekutsuja.
Oppilashuoltorekisteri säilytetään päiväkodin johtajan toimistossa lukitussa kaapissa
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa

Kyläsepän esiopetuksessa edistetään lasten ja huoltajien aitoa kohtaamista ja kuulemista
lapsen kasvamiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa päivittäisissä
kohtaamisissa. Niihin pyritään luomaan välitön keskusteluilmapiiri. Avoin vuorovaikutus
rohkaisee vanhempia kertomaan, kysymään ja ottamaan asioista puheeksi henkilökunnan
kanssa. Ryhmän aikuisten kiinnostus lapsen kuulemiseen, lapsen luottamus aikuisiin ja
aikuisen aito läsnäolo mahdollistavat arkojenkin aiheiden käsittelyn.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtajaTiina Kärki vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteuttamisesta ja
toteutumisen arvioinnista.

Yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista tiedotetaan
vanhempienilloissa ja lasten esiopetussuunnitelmapalavereissa. Tarvittaessa



oppilashuollon asioista tiedotetaan ja niitä arvioidaan myös päivittäisissä tapaamisissa,
sähköpostitse tai kirjallisesti.

Lapsi ja huoltaja voivat toimia aloitteen tekijänä yksilöllisen tai yhteisöllisen
oppilashuoltopalavaerin järjestämiseksi. He voivat olla mukana suunnittelemassa
oppilashuollon toimenpiteitä, niiden toteuttamista ja arviointia.

Oppilashuoltoryhmä arvioi yhteisöllisen oppilashuollon toteutumista viimeistään
oppilashuoltoryhmän kokoontumisessa keväällä 2023.
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