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Varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva toimintasuunnitelma
Toimintakausi 2022–2023

Palautetaan syyskuun loppuun mennessä varhaiskasvatuksen johtajalle.

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: Kangasniemen ja Metsäkylän päiväkodit

Käsitelty toimintayksikössä: 26.9.2022
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Kuvaus toimintayksiköstä

Yksiköiden toimintamuodot:

Kangasniemen päiväkoti

Päiväkodin auettua aamukokoontuminen Sirujen ryhmän tiloissa. Omiin ryhmiin siirrytään klo 7.00-7.30 välisenä aikana.
Kasvattajat huomioivat jokaisen päiväkotiin saapuvan lapsen ja huoltajan yksilöllisesti. Lapset otetaan vastaan sensitiivisesti
huomioiden. Saapumishetkestä tehdään mahdollisimman rauhallinen ja kiireetön. Aamupalan Kiteet, Kivet, Hiput ja Sirut
syövät omissa ryhmätiloissaan ja se alkaa n. klo 8.00. Kalliot syövät aamupalan ruokalatilassa. Eskareiden ja Safiirien
Timanttilassa aamupala syödään yhteisessä tilassa. Aamupalan jälkeen lapset siirtyvät leikkeihin tai muiden asioiden ääreen,
jotka on yhdessä sovittu lapsia kuunnellen. Pienryhmätoiminta alkaa aamupäivän aikana. Aamupäivän ryhmien ulkoilut
tapahtuvat porrastetusti ja myös oman ryhmän lapset voivat ulkoilla eri aikoihin pienryhmissä. Ulkoiluissa lapsille
mahdollistetaan monipuolinen liikkuminen ja leikkiminen päiväkodin pihassa tai sen ulkopuolella esim. metsäretket. Lounas
syödään klo 11.00 alkaen ryhmien aikataulujen mukaan. Tämän jälkeen lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua lepo- tai
satuhetkelle ikä ja levontarve huomioiden. Osalla lapsista lepohetki on lyhyempi ja sen jälkeen lapset saavat valita rauhallisia
leikkejä tai tehtäviä. Iltapäivällä n. klo 14.00 tarjoillaan välipala, jonka jälkeen leikitään tai toimitaan muuten pienryhmissä.
Iltapäiväulkoiluun siirrytään porrastetusti n. klo 15.00 alkaen. Lapsen varhaiskasvatus päivää dokumentoidaan huoltajille
Päikyn/Padletin välityksellä. Hakutilanteessa huoltaja kohdataan lyhyesti ja kerrotaan lapsen varhaiskasvatus päivästä
olennaiset asiat. Huoltaja voi halutessaan varata keskusteluajan, jossa lapsen asioista voidaan puhua kiireettömästi.

Metsäkylän päiväkoti

Päiväkodin aamu kokoontuminen on Tilhien ryhmän tiloissa. Kasvattaja ottaa henkilökohtaisesti vastaan ja huomioi jokaisen
lapsen nimeltä. Myös salin käytävä on aamuisin lasten käytettävissä leikkeihin. Omiin ryhmätiloihin siirrytään vähitellen, kun
kasvatushenkilökuntaa tulee lisää. Aamupala syödään omissa ryhmätiloissa. Viirupöllöjen eskarit syövät aamupalan koululla.
Aamupala alkaa klo 8.00 päiväkodilla ja koululla klo 7.45. Aamupala päättyy klo 8.20. Aamupäivän toiminta tapahtuu
pienryhmissä suunnitellusti lasten pedagogiset tarpeet huomioiden. Pienryhmien toimintoja ja ulkoiluja porrastetaan, jolloin
sisä- ja ulkotilat ovat optimaalisessa käytössä. Ulkoiluissa lapsille mahdollistetaan monipuolinen liikkuminen ja leikkiminen
päiväkodin pihassa tai sen ulkopuolella esim. metsäretket. Jokainen ryhmä syö lounaan omissa ryhmätiloissaan. Eskarit
ruokailevat koululla. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tarjotaan mahdollisuus päivälepohetkeen lapsen ikä ja
levontarve huomioiden. Lepohetken jälkeen lapset voivat valita mieleistänsä rauhallista tekemistä välipalaan saakka.
Välipala syödään omissa ryhmätiloissa. Eskareille välipala tarjotaan koululla. Iltapäivällä toimitaan ja leikitään pienryhmissä,
käytettävissä olevia tiloja hyödyntäen. Kasvattajat seuraavat ja ohjaavat aktiivisesti lasten leikkejä ja osallistuvat leikkeihin.
Kasvattajat valvovat ja tukevat lasten fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta. Lapsen varhaiskasvatus päivää dokumentoidaan
huoltajille Päikyn/Padletin välityksellä. Hakutilanteessa huoltaja kohdataan lyhyesti ja kerrotaan lapsen varhaiskasvatus
päivästä olennaiset asiat. Huoltaja voi halutessaan varata keskusteluajan, jossa lapsen asioista voidaan puhua kiireettömästi.

Ryhmät:

Kangasniemen päiväkoti:

Hiput: 1-2 –vuotiaat

Sirut: 1-2 -vuotiaat

Kiteet: 2-3 -vuotiaat

Kivet: 3-4 -vuotiaat

Kalliot: 4-5 –vuotiaat

Safiirit: 5-vuotiaat
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Timantit: esiopetus

Metsäkylän päiväkoti:

Tintit: 1-3 –vuotiaat

Tilhet: 3-4 –vuotiaat

Pääskyt: 4-5 -vuotiaat

Helmipöllöt: 5-6 -vuotiaat (esiopetus ja viskarit)

Viirupöllöt: 6 -vuotiaat (esiopetus koululla)

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

” Jokaisessa meissä säihkyy upea, aito ja erilainen jalokivi”

Pidämme tärkeänä lapsen ja perheen yksilöllistä, sensitiivistä sekä yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtaamista. Pidämme
tärkeänä toistemme kunnioittamista ja jokainen on meistä arvokas; lapset, perheet ja kasvattajat. Lapsen osallisuus
mahdollistetaan yhdenvertaisella ja tasa-arvoisella toimintakulttuurilla. Tällä tarkoitamme sitä, että lasta ja heidän
perheitään kuunnellaan ja heidän mielipiteitään, ajatuksiaan ja valintojaan kunnioitetaan.

Jokaisella päiväkodin lapsella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen.

Lapsella on myös oikeus leikkiin ja oikeus oppia leikin kautta. Lapsi on aktiivinen osallistuja päiväkotimme arjessa, jonka
ajatuksia, mielipiteitä ja ideoita otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa sekä toteutuksessa. Lapselle tarjotaan tukea
hänen omassa varhaiskasvatusryhmässään, osana lapsen varhaiskasvatuspäivää. Kasvattajan aidolla läsnäololla on meille
erityinen merkitys. Henkisesti turvallisessa toimintaympäristössä lapselle on luontevaa kertoa omia kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja tunteitaan. Lasten ja toistemme kannustaminen sekä yhdessä iloitseminen on osa yhteistä arkeamme.
Päivittäisissä kohtaamisissa laskeudutaan lapsen tasolle. Vuorovaikutustilanteissa tullaan vastaan lapsen tunteeseen sekä
sanoitetaan sitä.

Ohjaamme lapsia terveyttä, hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäviin elämäntapoihin. Pidämme yhdessä huolta
yhteisestä ympäristöstämme, leluista ja välineistä ja näin harjoitellaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja kestävän
kehityksen elämäntapaa. Aikuinen toimii lapselle mallina ja esimerkkinä.
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään toimintayksikössä lokakuussa 2022.
Suunnitelma on nähtävillä kummankin päiväkodin ilmoitustaululla sekä sähköisesti Flingassa, ks. linkki
Flinga - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

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.

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä sitoudutaan TVT-suunnitelman sisältöön ja tavoitteisiin.
Hyödynnetään tarvittaessa osaamisen portaita sekä itsearviointilomaketta. Digitaalista osaamista
vahvistetaan monenlaisilla toimintamalleilla. Lapset mm. kuvaavat ja tekevät videoita itse Ipadeilla sekä
pelaavat ikätasoisia opetuspelejä.

Digitutoriin otetaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja hänet kutsutaan tarvittaessa paikalle
ryhmien avuksi. Hän osallistuu digiasioiden palavereihin ja tuo niiden asiat kaikkien ryhmien
tietoisuuteen pedatiimissä. Digitutor opastaa ja neuvoo arjessa erilaisten sovellusten käyttämisessä ja
hyödyntämisessä sekä auttaa arjen digipulmissa. Päikky-palvelu toimii pääasiallisena tiedottamisen
kanavana. Padletia käytetään lapsiryhmän toiminnan dokumentointiin.

Lasten käytössä on vähintään yksi Ipad/ryhmä, eskareilla 8 Ipadia/ryhmä. Timanttilassa on suuri
kosketusnäyttö, joka hankittiin kokeilurahalla 2021. Metsäkylän päiväkodista löytyy Bebot-ohjelmointi
robotti, jonka avulla lapset pääsevät harjoittelemaan ohjelmointia.

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).

Jokaisen ryhmän kasvattajat ovat tutustuneet Uudet lukutaidot -ohjelmaan. Kiinnitämme huomioita
toiminnassamme medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja digitaalisen osaamisen alueisiin.
Päiväkodissamme tutustutaan digilaitteisiin yhdessä lasten kanssa ja opetellaan yhdessä laitteiden
tarkoituksen mukaista käyttöä. Käytämme erilaisia sovelluksia, sivustoja (esim. Pikku Kakkonen,
Papunet) sekä pelaamme erilaisia oppimis/opetuspelejä yhdessä.

https://flinga.fi/s/FUUK3QU
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Etsitään yhdessä lasten kanssa tietoa eri välineillä (kirjat, internet) ja tutkitaan sekä opitaan uusia
asioita yhteisessä vuorovaikutuksessa. Yhteinen oppiminen tapahtuu digitaalisia välineitä tai muita
toimintamuotoja käyttämällä esim. toiminnallinen matematiikka.

Opetamme lapsille tiedonhankintataitoja ja samalla kriittistä ajattelua. Käytämme lapsiryhmissä
dokumentoinnin välineenä Padlettia sekä esimerkiksi valokuvia ja lasten tekemiä askarteluja. Huoltajia
osallistetaan Padletin kautta lapsensa varhaiskasvatukseen esim. kyselyt, videot, kuvat lasten vapaa-
ajalta.

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. 41)

Päiväkodissamme ylläpidetään pedagogista keskustelua, kehittämistä ja arviointia palaverikäytäntöjen ja
erilaisten yhteisten pedagogisten iltojen yhteydessä. Oppivassa yhteisössämme suhtaudutaan positiivisesti
ammattitaitoa ylläpitävään kouluttautumiseen, tiedon hankkimiseen, toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja
tiedon jakamiseen toisillemme Ylläpidämme keskustelu- ja toimintakulttuuria, jossa jokaisella työntekijällä on
mahdollisuus saada äänensä kuuluviin sekä ideansa kokeiluun. Päiväkodistamme osallistutaan aktiivisesti
koulutuksiin ja hyödynnämme Ylöjärven varhaiskasvatuksen yhteisiä mentoreja tai muita tapaamisia. Teemme
yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, esimerkiksi opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen kautta.

Pedagogiset tiimit:

Pedagogista keskustelua käydään yksiköissämme erityisesti pedagogisissa tiimeissä. Pedatiimit pidetään
maanantaisin lepohetken aikana. Päiväkodinjohtaja sekä apulaisjohtaja ovat paikalla joka toisessa pedatiimissä.
Joka toisen pedatiimin puheenjohtajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja. Hän johtaa keskustelua ennalta
sovitun aiheen pohjalta ja huolehtii, että keskustelun sisältö kirjataan muistioon. Tällä käytännöllä halutaan
vahvistaa opettajien pedagogisen johtamisen taitoa ja antaa mahdollisuus opettajille paitsi reflektoida omaa
toimintaansa, mutta myös kehittää ryhmänsä käytänteitä sekä toimintatapoja inklusiivisempaan suuntaan.
Opettajien työajat suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, että kaikki pääsisivät osallistumaan.

Lastenhoitajien tiimit:

Pedagogista keskustelua käydään myös kaksi kertaa kuussa järjestettävissä lastenhoitajien palavereissa. Myös
näissä palavereissa käydään pedagogista keskustelua, erityisesti lastenhoitajien näkökulmasta. Lastenhoitajien
tiimeissä keskustellaan myös erityisesti lasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.
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Osaamisen jakaminen:

Pedagogisissa tiimeissä ja lastenhoitajien tiimeissä jaetaan koulutuksen ydinasiat kaikkien tietoon. Lisäksi
jaamme osaamista ja tietoa järjestämällä ”pikkukursseja” tarpeen mukaan. Keskustelemme ajankohtaisista
pedagogisista asioista ja kokeilemme keskusteluissa nousseita ideoita. Jokaisen kasvattajan erityisosaaminen
otetaan huomioon ja annetaan mahdollisuus käyttää taitoja ja tietoja koko työyhteisön hyväksi.

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.40)

Käymme yhdessä keskustelua siitä, mitä inklusiivisuus on, jotta meillä kaikilla on yhteinen ymmärrys
inkluusion arvoperustasta sekä siitä, miten se näkyy yksiköiden toimintakäytännöissä.

Käytämme pedagogisten tiimien keskustelun ohjaajana Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen
opetuksen kehittämiskeskuksen Reflektointityökalua varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin,
Työkalun avulla arvioimme yksiköidemme inklusiivisuutta ilmapiirin, sosiaalisen ympäristön,
lapsilähtöisyyden, fyysisen oppimisympäristön, välineiden ja materiaalien, vuorovaikutuksen, oppimis-
ja opettamisympäristön ja perheiden osallisuuden näkökulmista.

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)

Yksiköissämme on käytössä ”Oma keho -ikioma” materiaali, josta saamme tukea ja vinkkejä
kehotunnekasvatukseen. Huomioimme lapsen kehotunnekasvatukseen liittyvät teemat keskusteluissa
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lasten kanssa. Opetamme lasta kunnioittamaan toisen lapsen omaa tilaa sekä sitä, miten toista voi
lähestyä ystävällisesti, luvan pyytäen. Keskustelemme oman kehon turvarajojen merkityksestä
ikätasoisesti.

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)

Syksyn 2022 aikana palautetaan mieliin kestävän elämäntavan käsikirjan monet hyvät vinkit sekä
kestävän kehityksen vuosikello. Yksiköissämme käytetään mahdollisuuksien mukaan askarteluissa
kierrätysmateriaaleja ja opetamme lapsille, miten leluja tulee käyttää, jotta ne säilyvät pidempään
ehjinä. Kiinnitämme huomiota sähkön- ja veden sekä muiden materiaalien kulutukseen.

Sosiaalisesti kestävän elämäntavan edistäminen on meille tärkeää. Harjoittelemme lasten kanssa
paljon kaveri- ja tunnetaitoja sekä kiinnitämme huomiota myös hyvinvointitaitoihin. Huomaamme
yhdessä lasten kanssa ”hetkeen pysähtymisen” merkityksen.

Kaupunkistrategiassa tavoitteeksi asetettua hiilineutraalisuutta edistämme kiinnittämällä huomiota
mm. lajitteluun ja kierrätykseen, sähkön- ja veden kulutukseen sekä ruokahävikkiin.

Liikuntakasvatus
o vahvistamme varhaiskasvatuksessa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpidämme liikunnallista

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

varhaiskasvatuksen toimipisteissä ja opastaa lapsia liikenneturvallisuuteen.

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
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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)

Päiväkotien oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti. Lapset saavat vaikuttaa mukana koko ajan.
Oppimisympäristöjä arvioidaan niin lasten kuin kasvattajien kesken säännöllisesti. Oppimisympäristöt
pyritään rakentamaan siten, että niitä on helppo muokata lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Haluamme tarjota lapsille turvallisen, iloisen ja oivalluksia herättävän oppimisympäristön.

Oppimisympäristöjen arvioinnin ja kehittämisen tueksi havainnoimme lapsia ja otamme huomioon
heidän esittämät toiveet, ideat ja palautteet. Yksiköidemme ryhmissä on käytössä useita erilaisia tapoja
dokumentoida lasten toiveita ja ideoita, mm. toiveiden puut ja toiveiden timantit. Lastenkokouksia
järjestetään pitkin vuotta ja pidämme myös arvokkaana sitä tietoa, jota saamme huoltajilta lasten
mielenkiinnon kohteista. Käytämme Ylöjärven lasten Laatupeliä oppimisympäristöjen arviointiin ja
kehittämiseen.

Oppimisympäristöjä muokataan myös pedagogisin perustein sekä inkluusion näkökulmasta. Käytämme
oppimisympäristöinä myös lähimetsiä, leikkipuistoja sekä esimerkiksi kirjastoa ja jäähallia/palloiluhallia.

Kuvitamme oppimisympäristöjä tarpeen mukaan ja poistamme liialliset ärsykkeet oppimisympäristöstä.
Lasten omat taiteelliset tuotokset elävöittävät oppimisympäristöjämme.

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)

Mahdollistamme huoltajien osallisuuden jokapäiväisissä avoimissa keskusteluissa. Kuuntelemme heidän
toiveitaan ja ideoitaan. Otamme vastaan myös rakentavan palautteen ja muokkaamme
mahdollisuuksien mukaan toimintaamme sen pohjalta. Rohkaisemme huoltajia keskustelemaan
kanssamme kaikista lapsen kasvuun, kehitykseen ja opetukseen liittyvistä asioista.

Aloituskeskustelut varmistavat, että saamme ajantasaisen tiedon hoidon aloittavista lapsista jo ennen
varhaiskasvatuksen aloitusta. Varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluissa keskustelemme yhdessä
huoltajien kanssa lapsen tavoitteista, toiveista, huolista jne. Tarvittaessa järjestämme mahdollisuuden
keskustella lapsen asioista useamminkin.

Vanhempainilloissa huoltajat saavat kuulla ryhmän toiminnasta yleisellä tasolla. He pääsevät myös
halutessaan keskustelemaan itseään puhututtavista asioista muiden vanhempien kanssa.
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Huoltajien toiveita, ideoita ja palautetta toiminnalle selvitetään vuoden mittaan mm. padlet kyselyillä
sekä asiakastyytyväisyys kyselyllä.

Kangasniemen päiväkodissa toimiva vanhempaintoimikunta on myös erinomainen keino osallistaa
vanhempia lasten varhaiskasvatukseen.

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 neuvolan, perhe- ja
mielenterveyspalvelut (terapeutit, psykologit, perhetyö), koulu ja kirjasto. Henkilöstö ohjaa
asiakasperheitä palvelujen piiriin perheen tarpeiden mukaisesti.

Sovimme neuvolan terveydenhoitajien kanssa yhteistyöpalaverin syksylle 2022. Palaverin
tarkoituksena on käynnistää yhteistyön kehittäminen.

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.

Pedatiimin uudistettu vuosikello otetaan käyttöön. Vuosikellon pohjalta nostamme keskusteluun
toiminnassamme pedagogisesti ilmeneviä, ajankohtaisia asioita sekä kehittämiskohteita.

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
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suunnittelussa ja arvioinnissa. Digitaalista dokumentointia voidaan hyödyntää myös tukea tarvitsevien lasten
moniammatillisessa yhteistyössä muun muassa videomateriaalia käyttäen. (Vasu s. 55)

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, 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)

Yksiköissämme tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa. Käymme kirjastovierailuilla sekä hyödynnämme
kirjaston eri teemoista kokoamia tarinalaatikkoja sekä aihepaketteja. Kirjasto tarjoaa meille myös
vinkkilistoja uutuus kirjoista. Hyödynnämme myös kirjastoautoa ja tilaamme sinne lainattavaksi lapsia
kiinnostavia kirjoja. Kirjat ovat ryhmissä lasten saatavilla ja lapsille luetaan paljon. Lepohetkillä
kuuntelemme myös jonkin verran äänikirjoja. Kiinnitämme huomiota kirjojen rikkaaseen ja
monipuoliseen kielelliseen ja kuvalliseen sisältöön.

Monilukutaitoa vahvistetaan ja se huomioidaan toiminnassa. Harjoittelemme mm. medianlukutaitoa
sekä kuvanlukutaitoa peruslukutaidon lisäksi. Arjen kuvittaminen on käytössä jokaisessa ryhmässä
lasten kommunikaation ja kielenkehityksen tukena. Satuja tuotetaan yhdessä lasten kanssa ja niihin
tehdään myös kuvitus.

Huoltajilta voimme pyytää lasten suosikkikirjojen nimiä tai kuvia niistä. Kolmevuotiaille välitämme
kirjastolta perhelukudiblomit ja esioppilaille kirjastokassit.

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
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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) työskentelee alueellaan säännöllisesti toteuttaen ja tukien
päivittäistä pedagogiikkaa yhdessä henkilöstön kanssa. Veo työskentelee osana
varhaiskasvatusryhmien toimintaa, konsultoi ja ohjaa henkilöstöä pedagogiikan ja kolmitasoisen tuen
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä kehittämisessä. Veo osallistuu tarvittaessa
vasukeskusteluihin ja ryhmien tiimipalavereihin sekä pedagogisiin tiimeihin.

Lapsen tuen toteuttamiseen osallistuu ja sitoutuu koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Lapsiryhmän
henkilöstö toteuttaa lapsen tukea sitoutuen yhdessä sovittujen tuen menetelmien käyttämiseen.
Tukea tarvitsevan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen menetelmien soveltuvuutta ja vaikuttavuutta
arvioidaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

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. (Vasu s 94)

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. laatupelin avulla.

Toimintasuunnitelmaa arvioidaan pedatiimin vuosikellon mukaisesti päiväkodin johtajan ja
henkilöstön välisillä keskusteluilla ja itsearvioimalla. Arvioinnin perusteella valitaan yksikön toiminnan
kehittämiskohteet.
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Asiakkaille tehdään päiväkotikotikohtainen kysely ajankohtaisista asioista vähintään 1 krt/v. Huoltajille
järjestetään mahdollisuus yhteisiin keskusteluihin ja pohdintoihin.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvan
arvioinnin periaatteella huoltajien kanssa Päikky-järjestelmän kautta.
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