
Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva toimintasuunnitelma
Toimintakausi 2022–2023

Päiväkodit laativat vuosittain kaikkia yksikön toimintamuotoja koskevan toimintasuunnitelman kunnassa käytössä
olevaan lomakepohjaan. Päiväkodin johtaja laatii suunnitelman syyskuun loppuun mennessä yhdessä päiväkodin
henkilöstön kanssa ja sen hyväksyy varhaiskasvatuksen johtaja. (Vasu s.6)

Toimintayksikkö:  Koulukallion ja Serlapuiston päiväkodit

Käsitelty toimintayksikössä: Syyskuun aikana monissa eri yhteyksissä. Viimeisimpänä 30.9.2022.

Kuvaus toimintayksiköstä

Koulukallion päiväkoti on avoinna 6.00-17.00
Ryhmät:
Kissat 1-2 v
Jänöt 3-4v
Kotkat 4-5 v
Sekä 4 esiopetusryhmää: Karhut, Ketut, Sudet ja Varikset

Serlapuiston päiväkoti on avoinna 6.15-16.45
Ryhmät:
Muumit 1-2 v
Pikku Myyt 2-3 v
Hemulit 4-5- v

Toimintayksikön arvoperusta

Varhaiskasvatusyksiköissä käydään säännöllistä arvokeskustelua siitä, miten Ylöjärven kaupunkistrategian arvot
ja varhaiskasvatuksen perusteiden mukaiset arvot näkyvät varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Käyty keskustelu
tiivistetään toimintasuunnitelmaan. Jokaisen varhaiskasvatuksen henkilökunnan jäsenen on tärkeä miettiä omia
arvojaan ja miten ne näkyvät tavassa tehdä työtä lasten kanssa. (Vasu s.26)

Yksikön arvot
Lapsia ja perheitä kohdellaan arvostavasti. Otamme toiminnan suunnittelussa huomioon lasten toiveet
ja kiinnostuksen kohteet sekä perheiden yksilölliset tarpeet. Päiväkodissamme koemme tärkeäksi, että
lapsi saa kokea huolenpitoa, turvallisuutta, kuulluksi tulemista, osallisuutta sekä onnistumisen
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kokemuksia. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Annamme aikaa lapselle
harjoitella ja kokea uusia asioita.  Kannustamme ja tuemme lasta positiivisen palautteen keinoin.
Kiusaamista ja epäkunnioittavaa käytöstä ei hyväksytä missään muodossa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on käsitelty toimintayksiköissä 30.9.2022. Sitä syvennetään
lisää syksyn 2022 aikana.

Laaja-alaisen osaamisen huomioiminen yksikössämme

Digitaalinen osaaminen
Tampereen seudulla on linjattu yhteisesti digitaalisen osaamisen tavoitteet ja ne on kirjattu päivitettyyn
Varhaiskasvatussuunnitelmaan. Olemassa oleva TVT-suunnitelma on vielä voimassa, mutta se päivitetään syksyn
2022 aikana.

Teemme lapsille tutuksi oppimisympäristössä olevia laitteita ja välineitä. Harjoittelemme käyttämään
digitaalisten laitteiden ominaisuuksia. Opettelemme erilaisia termejä (esim. mikä on internet, mitä
selaaminen tarkoittaa). Käytämme digitaalisia välineitä apuna dokumentoinnissa. Lasten kanssa
tuotamme kuvia ja videoita sekä harjoittelemme luku- ja kirjoitustaitoja erilaisten leikillisten ohjelmien
avulla.

Lasten digitaalista osaamista kehitetään Uudet lukutaidot -ohjelman mukaisesti. Henkilöstön vahva tuki
digitaalisia laitteita käytettäessä tulee huomioida erityisesti pienten lasten kanssa.  Lapset tutustuvat yhdessä
henkilöstön kanssa turvalliseen ja vastuulliseen mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöön. Lasten kanssa pohditaan
ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Tavoitteena on yhteistyössä huoltajien kanssa
ylläpitää tasapainoa lapsen suojelemisen ja kehittyvän itsenäisyyden välillä (Vasu s. 35–36).

Lasten kanssa tutustumme erilaisiin medioihin, mediavälineisiin ja mediasisältöihin arjessa.
Esim.
-elokuvat
-musiikki
-kirjat
-pelit
Opettelemme lasten kanssa ymmärtämään mediasisältöjä ja käsittelemme niitä erilaisin ilmaisukeinoin.
Lapsia rohkaistaan tuottamaan omia tulkintojaan. Lapsille annetaan myönteisiä kokemuksia
digitaalisesta vuorovaikutuksesta ja harjoitellaan yhteisöllistä tapaa työskennellä. Kiinnitetään erityistä
huomiota turvallisuuteen ja harjoitellaan kriittistä lukutaitoa.
Uudet lukutaidot -opas on hyvänä apuna digitaalisen osaamisen kehittämisessä.

https://uudetlukutaidot.fi/
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Yksikön toimintakulttuurin kehittäminen

Varhaiskasvatuksessa tuetaan yksiköiden ja toimintamuotojen omaa kehittämistyötä. Kokemuksia ja hyviä
käytäntöjä jaetaan henkilöstön kesken. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia ammatilliseen keskusteluun.
Toimintakulttuurin kehittymistä tuetaan vakiinnuttamalla vertaisoppimisen keinoja esim. agentti- ja
mentorointimenetelmillä. Varhaiskasvatuksessa kokeillaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia menetelmiä,
välineitä ja sovelluksia. (Vasu s. 39)

Pedagogisen keskustelun, osaamisen jakamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen mahdollistaa
ennakkoon suunnitellut ja kalenteriin merkityt palaverit. Molemmissa päiväkodeissa on henkilöstön
keskinäiseen työskentelyyn laadittu viikkojärjestys. Tämän lisäksi järjestämme tarpeen mukaan hetkiä
keskustelulle. Käytämme myös sähköisiä menetelmiä henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja
kehittämistyön tukena.

Inklusiivisten toimintatapojen kehittäminen ja toteuttaminen yksikössä
Inklusiivisuus toteutuu laadukkaassa pedagogisessa toiminnassa, erityispedagogisessa osaamisessa, kasvatus- ja
opetushenkilöstön sitoutumisessa inklusiivisiin periaatteisiin, ympäristön muokkaamisessa lapsille sopivaksi ja
yhteistyössä vanhempien ja monialaisten ammattilaisten kanssa. Jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus
omassa lapsiryhmässään toteutuvaan varhaiskasvatukseen sekä kehityksen ja oppimisen sekä hyvinvoinnin
tukeen. Lapsella on kuitenkin tuen tarpeidensa mukaisesti oikeus myös varhaiskasvatukseen ja tuen
toteuttamiseen pienennetyssä lapsiryhmässä (esim. lapsiryhmän pienennys, pienryhmä, integroitu ryhmä,
erityisryhmä). (Vasu s.38)

Toimintaa järjestetään niin, että kaikki lapset pystyvät osallistumaan ryhmän toimintaan oman
kehityksensä ja taitotasonsa mukaisesti. Erilaisia pedagogisia menetelmiä ja välineitä otetaan aktiivisesti
käyttöön. Päiväkoti on mukana VINK-hankkeessa, jossa kehitetään inklusiivisia toimintatapoja.

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

Kehotunnekasvatus
Lasten kanssa opetellaan turvataitoja, vahvistetaan itsearvostusta ja itsemääräämisoikeutta. Lasta tuetaan
ymmärtämään, että keho on oma, arvokas ja tärkeä. Lapselle seksuaalisuus, itsensä tutkiminen ja kehostaan
nauttiminen on hyvin luonnollista ja avointa. Lapselle opetetaan oman ja muiden kehojen arvostamista, ja
opetetaan mitkä alueet kehossa ovat yksityisiä. Lapsia kannustetaan avoimeen ja sallivaan keskusteluun ja
luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa kaikille tunteille ja kysymyksille on tilaa. Asioista puhutaan niiden oikeilla
nimillä lapsen ikätaso huomioiden. Aikuisella on vastuu siitä, että lapsi uskaltaa kääntyä kaikissa kysymyksissä ja
ongelmissa aikuisen puoleen. (Vasu s.33)

Käytämme arvostavaa ja hyväksyvää puhetta omista ja muiden kehoista. Aikuisen malli on tässä
ensiarvoisen tärkeä. Nimeämme kehon osia niiden oikeilla nimillä. Esimerkiksi kirjat ja liikunnalliset leikit
ovat tässä hyvänä apuna. Tartumme lasten ihmettelyihin tai kehon osiin liittyviin vitsailuihin lempeästi ja
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ohjaten keskustelua avoimeen yhteiseen pohdiskeluun; miksi jotkut kehon osat naurattavat, mihin
kehon osia tarvitaan jne. lasten kiinnostuksen mukaan. Sensitiivisyys, luontevuus ja avoimuus näissä
tilanteissa luovat turvallisen ilmapiirin, jossa lapsi uskaltaa kääntyä kysymyksineen aikuisen puoleen.
Opetamme uimapukusääntöä kehon yksityisyyden suojaksi. Kaikenlaiseen kiusaamiseen puutumme
johdonmukaisesti heti sitä huomatessamme. Korostamme lapsille, että aikuista saa ja pitää pyytää
avuksi, jos he kokevat häirintää tai väkivaltaa.
Opetamme soveliaisuussääntöjä ja keskustelemme niistä lasten kanssa. Ohjaamme lasta käyttäytymään
eri tilanteissa soveliaalla tavalla. Esimerkiksi kirjojen, laulujen ja keskustelujen avulla tutustumme eri
perheiden ja kulttuurien tapoihin ja korostamme muiden kunnioittamista sekä hyviä käytöstapoja.
Kehotunnekasvatukseen kuuluu olennaisesti tunnekasvatus. Tunteet tuntuvat kehossa ja niiden
tunnistamisessa, hyväksymisessä ja säätelyssä aikuinen auttaa lasta. Käytämme erilaisia
tunnekasvatukseen liittyviä materiaaleja (kirjoja, kuvia, kortteja, pelejä, tunnemittareita jne.) päivittäin
tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Ryhmissä pidetään myös monenlaisia tunne- ja vuorovaikutuskerhoja,
joissa tunnistetaan omia ja toisten tunteita, harjoitellaan niiden säätelyä erilaisin keinoin ja opitaan
ymmärtämään ihmisten erilaisia tapoja ja tilanteita kokea tunteita.
Annamme lapsille hoivaa ja läheisyyttä vahvistaaksemme heidän kehonkuvaansa ja itsetuntoaan. Sylissä
pitäminen, silittäminen, halaukset ja peuhupainit lisäävät hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Sensitiivinen
aikuinen ymmärtää lasten erilaiset läheisyyden tarpeet ja kunnioittaa niitä.

Kestävä elämäntapa
Sosiaalisesti kestävä elämäntapa on varhaiskasvatuksessa keskeistä. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen
pedagogisesti suunnitelluissa toiminnoissa sekä arjen eri tilanteissa ovat olennaisia. Henkilöstön antama malli ja
esimerkki ovat erityisen tärkeitä. Osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemus luon hyvinvointia nyt ja
myöhemmin. Lapsi voi ikätasonsa mukaan vaikuttaa arjessaan moniin asioihin.
Ylöjärvellä on käytössä kestävän elämäntavan käsikirja, joka tukee kasvattajia tiedon kartuttamisessa ja arjen
toiminnoissa. Päiväkotien kestävästä kehityksestä vastaavat työntekijät pitävät keskustelua teemasta
säännöllisesti yllä omassa työyhteisössään (Vasu, s. 46)

Päiväkodin toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen tärkeys mm. kierrättämällä ja materiaalien
säästäväisellä käytöllä. Askartelemme kierrätysmateriaaleista, ohjaamme käyttämään piirustus- ja
käsipaperia säästäväisesti, kannustamme välttämään ruokahävikkiä jne. Välillä järjestämme päiväkodilla
tapahtumia, jotka osallistavat perheitä kestävän kehityksen toteuttamiseen. Esimerkiksi yhteiseen
syystoritapahtumaan he voivat tuoda käytettyä tavaraa kierrätettäväksi. Päiväkodin varoja pyrimme
käyttämään materiaalien lisäksi aineettomiin kokemuksiin (esim. liikunnalliset tai musiikilliset
tapahtumat).

Sosiaalisen kestävän kehityksen tärkeys näkyy päiväkotimme arjessa joka päivä. Aikuisia ja lapsia
kohdellaan kunnioittaen ja tasavertaisesti, eikä ketään syrjitä. Opetellaan toisten auttamista,
huomioidaan perheiden sekä lasten ajatuksia ja toiveita.

Tunnetaitoja harjoittelemme jatkuvasti arjessa lasten kanssa. Esimerkiksi sanoitamme tunteita arkisissa
tilanteissa ja selvitämme yhdessä lasten kanssa mahdollisia ristiriitatilanteita. Aktiivisessa käytössämme
on erinäisiä tunnetaitomateriaaleja, kuten kuvia ja kirjoja (Fanni-kirjat, Piki ja Molli jne.). Käytämme
päiväkodissamme myös MiniVerso-sovittelumenetelmää. Tunnetaitomateriaalia teemme myös lasten
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kanssa yhdessä. Esimerkiksi valokuvaamme ja pidämme kuvat lasten saatavilla. Tunnetaitojen opettelua
harjoitellaan myös joissain ryhmissä pidettävissä tunnetaitokerhoissa.

Ylöjärven uuden kaupunkistrategian mukaan Ylöjärvi sitoutuu hiilineutraalisuuden edistämiseen.
Varhaiskasvatuksessa opetellaan suojelemaan luontoa ja vältetään materiaalien tuhlaamista.
Koulukallion ja Serlapuiston päiväkodit sijaitsevat julkisen liikenteen reitin varrella ja se mahdollistaa
retkillä ja vanhempien työmatkoilla julkisen liikenteen käytön.

Liikuntakasvatus
 vahvistamme varhaiskasvatuksessa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpidämme liikunnallista

toimintakulttuuria.
 havainnoimme ja tuemme lasten motorisia taitoja erilaisin menetelmin.
 käytämme Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa, hyödyntäen omien asiantuntijoiden osaamista
 harjoittelemme turvallista liikkumista lähiympäristössä. Poliisi tekee opetusvierailuja

varhaiskasvatuksen toimipisteissä ja opastaa lapsia liikenneturvallisuuteen.

Päiväkodissamme liikuntasali ja liikuntavälineet ovat ahkerassa käytössä. Salivuorot on jaettu ryhmille
tasapuolisesti. Liikuntavälineitä viedään ryhmätiloihin lasten päivittäiseen käyttöön. Käytämme niitä
siirtymätilanteissa ja leikkihetkillä. Arjen liikuntaa pyrimme lisäämään muutenkin. Esimerkiksi aamuisin
Serlapuiston portille viedään liikuntareppu, jonka taskusta löytyy leikillinen kortti liikuntaohjeineen:
“näin liikut tänä aamuna portilta oman ryhmän eteiseen”. Tämä haastaa myös vanhemmat
osallistumaan. Pihalla ulkoillessa leikimme välillä liikuntaleikkejä, jotka aktivoivat lapsia liikkumaan.
Retkiä on helppo toteuttaa, sillä metsät ovat lähellä ja täynnä motoristen taitojen
harjoittelumahdollisuuksia (kiipeily, tasapainoilu, kehon hallinta). Leikkipuistot löytyvät kävelymatkojen
päästä ja teemme niihin usein kävelyretkiä. Olemme järjestäneet myös pyöräretkiä päiväkodissa.
Havainnoimme lasten liikunnallisia valmiuksia pienryhmissä toteutettavilla liikuntahetkillä ja
suunnittelemme liikunnallista ohjelmaa tukemaan lasten motoristen taitojen oppimista. Eriytämme
toimintaa lapsen taidon taso huomioiden haastavammaksi/helpommaksi. Näin jokainen lapsi pääsee
osallistumaan liikuntaan ja harjoittamaan motorisia taitoja omalla lähikehityksen vyöhykkeellä.

Yksikön oppimisympäristöt ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään suunnitelmallisesti monipuolisia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöihin
ja työtapoihin liittyvät toimintaperiaatteet sekä mahdolliset muut yhteistyötahot kirjataan
toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmaan kirjattuja oppimisympäristöön liittyviä asioita ja niiden
toteutumista arvioidaan ja kehitetään vuosittaisen itsearvioinnin yhteydessä. Oppimisympäristöjen arviointia ja
kehittämistä tehdään yhdessä lasten ja huoltajien kanssa sekä vertaisarvioinnin keinoin. Varhaiskasvatuksen
henkilöstö ilmoittaa epäkohdista päiväkodin johtajalle. Oppimisympäristöjen kehittämistä toteutetaan yhdessä
Ylöjärven kaupungin tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa. (Vasu s. 48)
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Kehitämme oppimisympäristöjä lasten kiinnostusten kohteiden pohjalta turvallisuus huomioiden.
Osallistamme lapset suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä. Arvioimme oppimisympäristöjen
toimivuutta lasten ja tiimin kanssa.

Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Luottamuksen pohja huoltajien kanssa luodaan päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö
kannustaa huoltajia osallistumaan yhteiseen suunnitteluun ja arviointiin sekä tukee huoltajia keskinäisessä
verkostoitumisessa. Tulevaisuudessa nostamme säännöllisin välein pedagogisesti tärkeitä aihealueita arjen
vuorovaikutustilanteisiin ns. ovensuukeskusteluihin. Saamaamme tietoa hyödynnetään toiminnan ja
toimintaympäristön suunnittelussa. (Vasu s. 50)

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ryhmän henkilökunta varaa aikaa rauhalliseen tutustumiseen
perheen kanssa. Silloin keskustellaan lapsesta, vanhempien toiveista sekä kerrotaan päiväkodin
toimintatavoista. Keskustelun pohjalta täytetään lapsen varhaiskasvatuksen aloituslomake. Uuden
toimintavuoden alussa pidetään ryhmäkohtaiset vanhempainillat, joissa esitellään ryhmän tavoitteita ja
toimintaa sekä keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa heitä kiinnostavista aiheista.
Lasten tuonti- ja hakutilanteissa vaihdetaan kuulumisia lapsen päivästä kotona ja päiväkodissa.
Päiväkodit järjestävät tapahtumia, joissa perheet voivat viettää aikaa mukavan tekemisen parissa ja
tutustua toisiinsa. Näitä ovat esim. syystori/syyskarkelot, isän- ja äitienpäiväjuhlat, joulu- ja kevätjuhlat
sekä erilaiset liikuntatempaukset.
Vanhempien mielipiteet huomioidaan keskustelujen sekä erilaisten kyselyjen kautta.

Monialainen yhteistyö
Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun, neuvolapalvelujen, lasten ja
nuorten erityispalveluiden, terveyspalvelujen, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa sekä hallinnon että
käytännön toiminnan tasolla. Muita yhteistyötahoja ovat mm. eri uskontokunnat ja yhdistykset. Yksityisen
palveluntuottajan kanssa tehtävä yhteistyö koostuu ohjauksesta ja valvonnasta sekä yhteistyötapaamisista (Vasu
s.51)

Varhaiskasvatusyksiköt tekevät aktiivista monialaista yhteistyötä. Henkilöstö ohjaa asiakasperheitä
palvelujen piiriin perheen tarpeiden mukaisesti.

Kerran vuodessa neuvolan ja päiväkodin henkilökunta pitää palaverin, jossa keskustellaan
ajankohtaisista asioista ja arvioidaan yhteistyön tapoja. Hali-, Kehu- ja iänmukaiset
havainnointilomakkeet on koettu puolin ja toisin hyviksi ja tarpeellisiksi. Niistä on apua molemmille
osapuolille lapsen kasvua ja kehitystä seuratessa.
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Pelastustoimen kanssa yhteistyössä kouluttaudumme turvallisuusasioissa. Syksyllä 2022 järjestämme
koulutusta pelastautumiseen liittyen koko henkilöstölle sekä alkusammutusharjoituksen.

Teemme yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. Tredusta meille tulee lähihoitajaopiskelijoita ja
yläkoululaisia käy meillä tet – jaksoilla. Olemme myös ns. kumppanuuspäiväkoti eli meillä on
säännöllisesti varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita Tampereen yliopistosta.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköiden suunnittelukäytännöt, palaverikäytännöt ja työryhmät
Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä opettajat kokoontuvat viikoittain pedatiimiin, johon
mahdollisuuksien mukaan osallistuu myös lastenhoitajia. Pedatiimissä suunnitellaan, arvioidaan ja
kehitetään varhaiskasvatuksen yhteisen pedagogisen vuosikellon mukaisia asioita. Pedatiimien lisäksi
yksiköissä järjestetään lapsiryhmäkohtaisia tiimipalavereita sekä lastenhoitajien omia
kehittämispalavereita. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa mahdollistetaan lasten ja huoltajien
osallisuus.

Pedagoginen dokumentointi
Henkilöstö toteuttaa yhdessä lasten kanssa digitaalisin menetelmin monipuolista pedagogista dokumentointia.
Lapset ovat osallisina dokumentoinnissa esimerkiksi videoimalla, valokuvaamalla tai äänittämällä itse. Erilaisia
talletettuja dokumentteja käydään läpi myöhemmin lasten kanssa, tiimipalavereissa sekä huoltajien tapaamisissa
kuten vasukeskusteluissa. Digitaalisia dokumentteja hyödynnetään pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja
arvioinnissa. Digitaalista dokumentointia voidaan hyödyntää myös tukea tarvitsevien lasten moniammatillisessa
yhteistyössä muun muassa videomateriaalia käyttäen. (Vasu s. 55)

Valokuvaamme ja videoimme toimintaamme ja arkeamme. Osa dokumentoinneista on aikuisten
tekemiä ja osa lasten. Jaamme valokuvia ja videoita perheille Päikyssä sekä Padletissa samalla niistä
kertoen ja toimintaa avaten. Videot ovat apuna toiminnan arvioinnissa. Ne antavat sellaista tietoa, mitä
aikuinen ei välttämättä huomaa tilanteessa. Lasten kanssa leikkeihin ym. tilanteisiin voidaan palata
videoiden ja kuvien kautta sekä pohtia, mikä oli kivaa, mitä voisi tehdä lisää jne.

Oppimisen alueet

Kielten rikas maailma (vasu s. 58)

Lukeva elämäntapa
Ylöjärven varhaiskasvatus mahdollistaa lapsille monipuolisia mahdollisuuksia tutustua kirjoihin ja kirjallisuuteen.
Kirjat ja kirjallisuus ovat osana pedagogisesti suunniteltuja ja ohjattuja hetkiä sekä mukana arkisissa tilanteissa,
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kuten päivälevolle mennessä ja siirryttäessä tilanteesta toiseen. Varhaiskasvatuksessa panostetaan lukevaan
elämäntapaan tukemalla ja innostamalla lapsia monipuolisesti. Tähän liittyy lukemisen huomioiminen
toimintaympäristöissä sekä vanhempien osallistaminen ja tukeminen lapsen kannustamisessa kirjallisuuden
pariin.

Kirjaston ammattilaiset ovat sitoutuneet ohjaamaan ja opastamaan aineistojen äärelle ja lukuelämyksiin sekä
tarjoamaan palvelujaan vastaamaan varhaiskasvatuksen tarpeita. Kirjasto tukee varhaiskasvatushenkilöstöä ja
vanhempia lukemaan innostamisessa ja lapsen kielellisen kehityksen edistämisessä. (Vasu s. 60)

Käytämme ahkerasti kirjaston palveluja käymällä lasten kanssa kirjastoautolla ja tilaamalla teemoihin tai
projekteihin sopivia kirjoja lasten käyttöön. Kirjoja ovat näkyvillä ryhmätiloissa ja niitä voi aina
halutessaan tutkia. Kirjoja luetaan yhteisissä hetkissä, kuten päiväpiireissä, lepohetkillä ja
tunnekerhoissa, toiminnan motivoijina ja rikastuttajina. Lapset toivovat myös usein leikkien keskellä,
että aikuinen lukisi kirjan. Näihin toiveisiin vastaamme pysähtymällä lukuhetkeen lapsen kanssa.
Vanhemmille jaamme tietoa ja kuvia luetuista kirjoista Päikyn ja Padletin kautta

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ryhmien laadukasta peruspedagogiikkaa ja on mukana yleisen,
tehostetun sekä erityisen tuen prosesseissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmissä
toteuttaen kolmitasoista tukea yhdessä henkilöstön kanssa samalla konsultoiden ja ohjaten heitä tukeen liittyvissä
asioissa. Lapsiryhmien muodostaminen tehdään yhteistyössä päiväkodinjohtajan, varhaiskasvatuksen
erityisopettajan ja lapsiryhmän henkilöstön kanssa. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu tuen
toteuttamiseen ja kaikilla on vastuu siitä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja huolehtii, että tukea tarvitsevan lapsen kanssa työskentelevä henkilöstö sitoutuu
käyttämään erityisopettajan kanssa sovittuja tuen menetelmiä ja arvioimaan niiden vaikutusta lapsen kehitykseen
ja oppimiseen yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Henkilöstön tuen osaamista lisätään tarvittaessa koulutuksilla
ja työssä oppimista ohjaamalla. (Vasu s.75)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu
oman alueensa yksiköiden varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Veo ohjaa henkilöstöä ja osallistuu lasten erityispedagogiseen havainnointiin ja arviointiin. Hän arvioi,
suunnittelee ja osallistuu tukea tarvitsevan lapsen ohjaukseen yhdessä lapsen oman ryhmän
henkilökunnan kanssa. Veo myös ohjaa ja mallintaa tarvittaessa erilaisia pienryhmiä ja huolehtii yhdessä
henkilökunnan kanssa, että tarvittava tuki toteutuu arjessa.

Veo toimii yhteistyössä eri asiantuntija- ja yhteistyötahojen kanssa ja toimii tarvittaessa yksikön linkkinä
eri asiantuntija- ja yhteistyötahoihin lasten tukeen liittyvissä asioissa. Hän osallistuu esiopetuksen
oppilashuoltotyöhön.



Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Veo tekee yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen yksilöllisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa
varhaiskasvatuksen arjessa. Hän myös laatii tehostetun ja erityisen tuen esitykset hallinnollisen
päätöksen pohjaksi.

Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ylöjärven varhaiskasvatuksen kehittäminen tapahtuu säännöllisen arvioinnin ja henkilöstön keskinäisen sekä
lasten ja huoltajien kanssa käydyn vuoropuhelun kautta. (Vasu s. 93)

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa arvioidaan yksikön toimintasuunnitelmaa, ryhmäkohtaista
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsikohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa itsearvioinnin, kyselyjen ja
keskustelun keinoin. Itsearviointia toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti Varhaiskasvatuksen laadun
perusteet ja suositukset -asiakirjan ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään erilaisia
dokumentteja. Lapsille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia ajatustensa ja mielipiteidensä esittämiseen.
Huoltajille järjestetään säännöllisesti tilaisuuksia varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
(Vasu, s. 94)

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä toimintaa arvioidaan Karvin (Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus) ohjeiden mukaisesti, mm. tavoitepohjaisen arvioinnin menetelmällä. Lapset arvioivat
varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ryhmissä mm. Ylöjärvellä kehitetyn Laatupelin avulla.

Toimintasuunnitelmaa arvioidaan pedatiimin vuosikellon mukaisesti päiväkodin johtajan ja henkilöstön
välisillä keskusteluilla ja itsearvioimalla. Arvioinnin perusteella valitaan yksikön toiminnan
kehittämiskohteet.

Huoltajille tehdään päiväkotikohtainen kysely ajankohtaisista teemoista ja toiminnasta vähintään kerran
vuodessa. Huoltajille järjestetään mahdollisuus yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvan
arvioinnin periaatteella huoltajien sekä tiimin kanssa.


