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TOIMINTA KASVATTAJIEN KESKEN

Vuorovaikutus kasvattajien kesken

Varhaiskasvatuksen opettajat kokoontuvat viikoittain pedagogisiin palavereihin.
Näissä palavereissa käsitellään vuosikellon mukaisia asioita ja jaetaan tietoa

esim. koulutuksista sekä ideoidaan yhdessä erilaisten toimintojen sisältöjä. Pedagogisissa
palavereissa suunnitellaan yhteistyötä esim. alkuopetuksen ja viskareiden kanssa.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Varhaiskasvatuksen opettajien pedagoginen suunnittelupalaveri on maanantaisin klo
12.30-14.00. Kuukauden viimeisenä maanantaina pidetään esikoulunopettajien

oma pedagoginen palaveri. Esiopetuksen viikoittainen tiimipalaveri on tiistaisin  klo 12.30 -
13.30. Opettajat suunnittelevat toimintaa myös erikseen työvuoroluetteloon merkittynä
aikana. Jokaisella on vastuu huolehtia ja tarvittaessa järjestää suunnitteluaikaa. Tiimin
iltapalavereja pidetään tarvittaessa.

Tiedonkulku

Keskustelemme avoimesti päivittäin toistemme kanssa ja henkilökunnan käytössä on myös
omat viestiketjut, lisäksi Päikyn muistilappu on käytössä viestien välittäjinä. Tärkeät ja
kaikille tarkoitetut muistiot löytyvät päiväkodin Teams-tiedostoista. Jokaisella on vastuu
käydä lukemassa muistiot ja kysyä tarvittaessa lisätietoa.

Henkilöstön sairastumistilanteisiin on omat sovitut käytännöt, miten näistä ilmoitetaan
esihenkilölle sekä tarvittaessa tiimikavereille. Joustamme ja autamme yli ryhmärajojen.
Pidämme tärkeänä, että päiväkodin viikoittaiset tiimipalaverit toteutuvat. Huolehdimme
myös sijaisten perehdyttämisestä; käytössä on perehdytyskansio, mutta yhtä tärkeää on
suullinen ohjauskin.

ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

Esikoulupäivän ajan toimimme kolmessa ryhmässä ryhmän oman lukujärjestyksen mukaan.
Jokaisella ryhmällä on oma tila, mutta voimme käyttää sovitusti muiden ryhmien tiloja. Tällä
tavalla voimme taata jokaiselle lapselle rauhallisemman oppimisympäristön ja tarvittaessa
jaamme ryhmiä vielä pienempiin.

Leikki on tärkeä osa lapsen oppimista. Leikin kautta harjoitellaan monia taitoja, kuten
vuorovaikutus- ja kaveritaitoja. Leikin avulla tuetaan lapsen luovuutta ja mielikuvitusta,
mahdollistaen monipuolisia ja pitkäkestoisia leikkejä, joissa lapsi kokee olevansa
osallisena.

Oppimisessa on pääpaino kokeileminen ja tekeminen eri aistien avulla. Seikkailujen eskari
- kirja luo esiopetusvuodelle elämyksellisen pohjan. Seikkailujen eskarin tarinat vievät
meidät vuoden mittaiselle seikkailulle. Tarinoiden myötä harjoittelemme esimerkiksi



kaveritaitoja, kierrätystä, ympäristön ja luonnon havainnointia sekä itsestä huolehtimista.
Oppimisympäristöjä muokataan niiden mukaan.Kirjaan viimeistellään harjoitellut ja opitut
taidot.

Esiopetuksessa on käytössä leikinvalintataulut, jotka mahdollistavat lapsen leikkitaitojen
kehittymisen. Lapsi harjoittelee oman toimintansa ohjaamista suunnittelemalla leikin, kaverit
ja tilan leikkihetkillä. Sektorikello auttaa lasta hahmottamaan leikin keston ja tällä tavoin
mahdollistamme pitkäkestoisen leikin harjoittelun. Päiväkodilla on monipuolisesti leluja ja
leikkejä. Lapset saavat säännöllisesti olla mukana suunnittelemassa, mitkä leikit ja välineet
ovat käytössä. Leikkejä vaihdetaan lasten mielenkiinnon mukaan.

Lähiympäristöä hyödynnämme ympäri vuoden. Lähistöllä on leikkipuistoja, metsiä,
urheilukenttä sekä järvi rantoineen ja latuineen.

Sisätiloissa leluille, peleille ja askartelutarvikkeille on omat paikkansa ja ne kaikki ovat lasten
saatavilla. Lapsia kannustetaan ja ohjataan siivoamaan jälkensä ja palauttamaan tavarat
omille paikoilleen. Ympäristö pyritään saamaan viihtyisäksi ja esteettiseksi kuunnellen
lasten mielipiteitä ja toiveita.

Jokainen esikoululainen osallistuu jätteiden lajitteluun oman toiminnan kautta.
Esiopetusryhmässä lajittelemme pahvia, paperia ja biojätettä. Retkien yhteydessä viemme
jätteitä lajittelupisteelle. Harjoittelemme esineiden ja asioiden kunnioittamista, emme riko tai
tuhlaa.

Liikunta on olennainen osa päivittäistä esiopetusta. Lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen
liikuntaan sekä säännölliseen ohjattuun liikuntaan sisällä ja ulkona. Liikunnan avulla
harjoittelemme erilaisia taitoja, kuten esimerkiksi matemaattisia ja kielellisiä taitoja. Lapset
saavat elämyksiä ja kokemuksia sekä tutustumme lähiympäristöön. Monipuolisen liikunnan
kautta motoriset taidot vahvistuvat.

Tukeaksemme lukevaa elämäntapaa tuomme kirjat ja tarinat lähelle lasten arkea. Lapset
osallistuvat säännöllisesti myös kirjaklubiin, jossa käsitellään kirjallisuutta erilaisten
menetelmien avulla. Lepohetkille on suunniteltu monipuolisia sisältöjä. Lapsille luetaan
jatkokertomuksia, lapset lukevat itsenäisesti kirjoja sekä satuja esitetään heijastamalla niitä
seinälle. Seikkailujen eskari tarjoaa myös mahdollisuuden jatkotarinoiden seuraamiseen.

Taideilmaisun kautta voimme tarjota lapsille monipuolisia elämyksiä. Kuvataidetta
harjoittelemme eri työtapojen ja -välineiden kautta. Draamaa ja esittävää taidetta käytämme
lasten itseilmaisun tukijana. Metsäretkillä valokuvaamme ja teemme esimerkiksi
metsätaidetta. Musiikki-ilmaisu on tärkeä osa esiopetuksen toimintoja. Kuuntelemme
erilaisia musiikkityylejä, laulamme, soitamme ja nautimme musiikista jokainen omalla
tavallamme.

Hyvinvointi ja turvallinen arki (OPH 2022)
Esiopetuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on
oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Esiopetuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä
häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja
suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen



ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on
keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen
tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti.
Aikuisen läsnäolo ja antama ohjaus vuorovaikutustilanteissa on tärkeää. Häirintä-, kiusaamis- tai
väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja. (Esiops s.
23)

Kiusaamiseen puuttuminen esiopetusryhmässä

Toimintakauden alussa panostetaan havainnointiin ja ryhmään tutustumiseen.
Esikoululaisten ryhmäyttäminen on tietoista ja suunnitelmallista, ja siihen panostetaan
erityisesti elo- ja syyskuussa. Esikouluryhmät laativat yhdessä ryhmän säännöt, joihin
yhteisesti sitoudutaan. Aikuiset, varsinkin kauden alussa, ovat leikeissä mukana, ja
ohjailevat vuorovaikutustilanteita. Yhteiset leikkipäivät ja esimerkiksi leikkikaverien arvonta
auttavat lapsia tutustumaan uusiin kavereihin sekä harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja
erilaisissa ryhmissä.

Esikoulussa on kaikkien eskareiden yhteiset klubipäivät, jossa erityisesti Piki-klubissa
käsitellään tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Mahdollisissa ristiriita- ja kiusaamistilanteissa
päiväkodissa on käytössä Mini-verso sovittelumalli. Keskustelemme tilanteista avoimesti
myös vanhempien kanssa.

ESIOPETUKSEN ARVIOINTI (Ylöjärven esiops s. 25–26)

Esiopetusryhmien toimintaa arvioidaan säännöllisesti tiimipalavereiden yhteydessä.
Tarvittaessa toimintaa muutetaan tukemaan paremmin lasten osallisuutta, kasvua ja
kehitystä. Yhdessä pohditaan missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitää mahdollisesti
muuttaa toiminnassamme.

Lapset harjoittelevat arvioimaan omaa toimintaansa monin eri tavoin eskarivuoden aikana.
Jumpalla voi esimerkiksi ”antaa läpyt” sille emojille, joka kuvaa omaa oloa jumpan jälkeen.
Jokaisella tulee eskarissa olemaan myös pieni arviointivihko, johon lapsi piirtää tai kirjoittaa
viikon aikana oppimansa asian, kivan tekemisen tai mitä olisi halunnut tehdä. Nämä vihot
antavat aikuisille arvokasta tietoa lasten ajatuksista.

Lasten kanssa rakennetaan yhdessä oppimisympäristöjä, joissa näkyy lasten harjoittelemat
ja tekemät asiat. Havainnoimme lapsia ja suunnittelemme toimintaa lasten mielenkiinnon
kohteiden mukaa mahdollistaen lasten osallisuutta.

LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa (Ylöjärven esiops s. 21–22)

Huoltajilla on päivittäin mahdollisuus pieniin keskusteluhetkiin tuonti- ja hakutilanteissa.
Ennen esikoulun alkua huoltajat saivat alkuinfon eskarin arjesta, ja he saivat halutessaan
sopia tutustumistapaamisesta. Elokuussa järjestettiin myös päiväkodilla vanhempainilta,
johon kaikki huoltajat kutsuttiin.



Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Huoltajien kanssa laaditaan yhdessä lapsen oppimissuunnitelma esikouluvuoden syksyllä.
Yhteisessä keskustelussa myös lapsella on mahdollisuus tuoda omia näkemyksiään
osaamisestaan ja oppimisestaan. Keskustelussa saamme vanhemmilta hyödyllistä tietoa
lapsesta ja sovimme yhteisesti lapsen tavoitteista syksyllä. Oppimissuunnitelma arvioidaan
keväällä ja se toimii tiedonsiirtona lapsen siirtyessä kouluun.

Tiedottaminen

Tiedotamme huoltajia Päikyn ja Padletin kautta. Lapsen luovuttava kasvattaja on tietoinen
päivän kulusta ja osaa kertoa siitä huoltajille. Kannustamme lasta kertomaan myös itse
päivän tekemisistä. Toiminnasta löytyy myös kuvia ryhmän Padlet-seinältä ja välillä
päiväkodin Instagramissa.

Esi- ja alkuopetuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä tiedotamme vanhempia
ajankohtaisesti.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

Kolme pienryhmäämme toimii joustavasti yli ryhmärajojen samojen sisältöjen mukaisesti.

Toimimme varhaiskasvatuksen kanssa samassa rakennuksessa. Teemme säännöllisesti
yhteistyötä vuoden aikana esim. yhteisten tapahtumien ja lauluhetkien avulla. Lapsilla on
myös mahdollisuus leikkiä yli ryhmärajojen sisällä ja ulkona. Tulevat esikoululaiset Asuntilan
ja Kalliorinteen päiväkodista tutustuvat kevään aikana esiopetuksen toimintaan vierailemalla
esiopetusryhmissä.

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat mm. alkuopetus, neuvola, perhekeskus, kirjasto,
Pirkanmaan aluepelastuslaitos ja Tays.

ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ (Ylöjärven esiops s. 22–23)

Esiopetuksen siirtymäkäytänteet.pdf (ylojarvi.fi)

Joustava esi- ja alkuopetus on tällä toimintakaudella kehittämiskohteena yhteistyökoulun
kanssa. Huoltajia tiedotetaan yhteistyön ajankohdasta ja toteutustavasta erikseen. Tiivis
yhteistyö mahdollistaa myös joustavan koulun aloituksen ja yksilöllisten koulupolkujen
toteuttamisen Kauraslammen koulussa.

Keväällä järjestetään tarvittaessa tiedonsiirtopalaverit, joissa esiopettajat siirtävät
tiedonsiirtolomakkeen mukana opetuksen järjestämistä koskevat tiedot tuleville luokan-
ja/tai erityisopettajille. Koululle tulevat tiedonsiirtopaperit lähetetään suoraan 1.-2. -luokkien
koulunkäynnin tuesta vastaaville erityisopettajille. Ko. erityisopettajat vastaavat
tiedonsiirtopalavereiden toteutumisesta. Alkuopettajien, esiopettajien ja

https://www.ylojarvi.fi/library/files/617b9fc9475a6c3d318665cd/Esiopetuksen_siirtym_k_yt_nteet.pdf


varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan aktiivista
yhteistyötä tulevien 1. luokkalaisten ryhmittelyssä syyslukukauden
alkaessa. Vastuuhenkilöinä ovat Pia Saloranta ja Krista Alhola.

PEDAGOGINEN TUKI

Jokainen lapsi saa esiopetuksessa tukea omien tarpeidensa mukaan. Tehtäessä lapsen
esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, mietimme yhdessä huoltajien kanssa jokaisen lapsen
vahvuudet ja haasteet sekä kirjaamme ne ylös suunnitelmaan. Yleinen tuki on ensimmäinen
tuen muoto, jossa yksittäisillä tukitoimilla vastataan lapsen tarpeisiin. Mikäli yleinen tuki ei
riitä, siirrytään tehostettuun tukeen ja tarvittaessa erityiseen tukeen. Tehostetun tuen
palaverissa sovitaan yksityiskohtaisemmin tukitoimista. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
konsultoi esiopetusryhmän henkilökuntaa ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu
samanaikais- ja pienryhmäopetukseen.

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Kussakin yksikössä laaditaan oppilashuoltosuunnitelma osana lukuvuosisuunnitelmaa. Sitä
päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön,
oppilashuollon toimijoiden, lasten ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa sovitaan
menettelytavoista, joilla henkilöstö, lapset ja huoltajat ja tarvittavilta osin yhteistyötahot
perehdytetään suunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa käytetään monipuolisesti tietoa yhteisön
tilanteesta ja hyvinvoinnista, pedagogisen tuen toteuttamisesta, oppilashuollon ja
oppilashuoltopalveluiden toimivuudesta sekä palvelutarpeista. Olennaisia ovat lasten ja huoltajien,
pedagogisen tuen tiimin ja muun henkilöstön, oppilashuollon ammattihenkilöiden sekä keskeisten
yhteistyökumppaneiden näkemykset ja arviot.

Esiopetusryhmän käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

lääkäri Merja Hietanen
terveydenhoitaja Asuntilan kouluterveydenhoitaja
psykologi Bettina Tavinen
kuraattori Jonna Mäkelä

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on koko yhteisön hyvinvointi ja se on
ennaltaehkäisevää.  Suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös huoltajat ja
oppilaat. Veittijärvi - Asuntila koulualueen esiopetuksen oppilashuoltoryhmän kokoontumiset
ovat kahdesti lukuvuodessa loka- ja maaliskuussa. Yhteispelin käytänteet tulevat osaksi



arkea toimintakauden aikana. Yhteispelin avulla harjoittelemme tunne- ja
vuorovaikutustaitoja.

Koulukuraattori ja -psykologi tutustuvat esiopetusryhmiin kauden alkaessa.

Kaikki esiopetusryhmät ovat laatineet säännöt elokuussa.

Jos lapsella on paljon poissaoloja esiopetuksesta, keskustelemme siitä vanhempien
kanssa.

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin osallistuvat varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien,
koulukuraattorien, koulupsykologien ja terveydenhuollon edustajat käsiteltävän asian mukaan.
Kokouksissa on toteuduttava monialainen työskentely. Asian käsittelyyn voi tarpeen mukaan
osallistua lasten, huoltajien, muiden asiantuntijoiden tai yhteistyötahojen edustajat.

Oppilashuollon asioita käsitellään kerran kuukaudessa opettajien omissa pedagogissa
palavereissa. Kerran lukuvuoden aikana kutsutaan mukaan joku yhteistyötahojen
edustajista.
Vahvistaaksemme lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnitämme tällä lukukaudella
huomiota lasten ja aikuisten vuorovaikutukseen. Teemme läheisyyden kehän oman ryhmän
kanssa ja sosiogrammin kaverisuhteista (10/2022) koko esiopetuksen kesken.
Sosiogrammit käymme läpi opettajien pedapalaverissa.

- Esiopetusryhmissä on laadittu lasten kanssa säännöt elokuussa 2022.

Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.
Osallistumisen säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja
esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen säännöllisestä
osallistumisesta. Lasten osallistumista seurataan esiopetuksen yksiköissä. Huoltajat ilmoittavat
sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin poissaoloihin. 1–5 päivän
poissaoloista ilmoitetaan esiopettajalle ja yli viiden päivän poissaoloon haetaan lupa kirjallisesti tai
sähköisesti päiväkodin johtajalta.

- Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Ohje käsitelty päiväkodissa 8/2022.

Ylöjärven kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet

- Lasten suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta
äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Suunnitelma käsitellään päiväkodissa lokakuussa 2022.

https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf


Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen (Ylöjärven esiops s. 55–57)

Erityisruokavalioista huoltajat toimittavat todistuksen esiopetukseen, jonka mukaan keittiö
huolehtii jokaiselle sopivan ruuan.

Tarvittaessa lapsella on omat lääkkeet, joiden käytöstä laaditaan lääkehoitosuunnitelma.
Lääkehoitosuunnitelman laatinut varhaiskasvatuksen lähihoitaja jakaa tiedon kaikille lasta
hoitaville henkilöille.

Yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokoaa huolen havainnut opettaja. Hän
on myös yhteydessä huoltajiin ja kutsuu heidät tapaamiseen.

Oppilashuoltokertomukset kirjataan tapaamisen aikana ja niitä säilytetään päiväkodin
toimistossa lukitussa kaapissa. Kertomuksen saa johtajan/apulaisjohtajan luovuttamana se
henkilö, joka lapsen asiaa on hoitanut.

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa
kuvataan oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä
yhteistyön järjestämiseksi. Oppilashuollon yhteistyö lasten ja huoltajien kanssa sisältää mm.
tiedottamisen, kohtaamisen ja aidon vuorovaikutuksen. Lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu
esiopetuksen arjessa ja kaikessa toiminnassa.

Panostamme lapsen aitoon kohtaamiseen huomioimalla ja kuulemalla lasta yksilöllisesti.
Pysähdymme kuuntelemaan, kun hänellä on asiaa.

Haku- ja tuontitilanteissa keskustellaan lapsen arkiset ja päivittäiset asiat. Pidempään ja
syvällisempään keskusteluun on mahdollisuus tarpeen vaatiessa erikseen sovittuna
ajankohtana. Esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelussa voidaan keskustella lapsen
hyvinvointiin liittyvistä asioista ja kirjata ne ylös suunnitelmaan.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.

Oppilashuoltosuunnitelmaa arvioidaan toimintakauden joulu- ja toukokuussa. Tarvittavat
muutokset tehdään suunnitelmaan heti.

Huoltajat ovat saaneet Ylöjärven oppilashuoltoa koskevan esitteen. Oppilashuoltoasioista
voidaan keskustella lapsen oppimissuunnitelmakeskustelussa tarpeen vaatiessa.
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