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toimintasuunnitelma
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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: Rinteen vuoropäiväkoti

Käsitelty toimintayksikössä: 28.9.2022

Kuvaus toimintayksiköstä

Yksikön toimintamuodot:  Vuorohoitoa, esiopetusta ja varhaiskasvatusta.

Ryhmät: Ryhmiä 6, mukana myös esiopetusryhmä

Koska toimintamme poikkeaa huomattavasti päivätalon toiminnasta ja aikatauluista,
kuvaamme toimintaamme ja käytänteitämme mahdollisimman kattavasti.

Päivittäinen aukioloaika: ympärivuorokautinen (varattujen hoitovuorojen mukaisesti)

Ryhmät ja ryhmien henkilöstörakenne

Vo= varhaiskasvatuksen opettaja Vlh= varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Veo:
varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kaikkien ryhmien käytössä).

Mustikat 1 vo ja 3 vlh  (0-2 vuotiaat)
Puolukat 1 vo ja 3 vlh (0-2 vuotiaat)
Vanamot 1 vo ja 2 vlh  (2-4 vuotiaat)
Kanervat 1 vo ja 3 vlh (2-4 vuotiaat)
Kaarnat 2 vo ja 3 vlh  (5 vuotiaat)
Esikot (esiopetus) 2 vo ja 2 vlh ja ryhmäavustaja



Vuorotyön luonteesta johtuen ryhmissä työskentelee myös kiertäviä varahenkilöitä, joita ei
ole nimetty mihinkään tiettyyn ryhmään, vaan paikkaavat esim. yövuorossa olevaa hoitajaa
eri ryhmissä.

Toiminnan kulku Rinteen vuoropäiväkodissa

Tulo päiväkotiin:

Ensimmäiset lapset saapuvat aamuviideltä, viimeiset myöhään illalla yöhoitoon. Aamulla
toimitaan yhdistetyissä ryhmissä, joista siirrytään viimeistään aamupalalle omiin ryhmiin.
Puolukat ja Mustikat (eli 0-2 vuotiaat) kokoontuvat Puolukoille, Kanervat ja Vanamot (eli 2-4
vuotiaat) Kanerville, Esikot ja Kaarnat (5+ vuotiaat) Esikoille.

Aamutoiminta
Leikkiä ja toimintaa lapsen oman vireystilan mukaisesti. Myös unien jatkaminen
päiväkodissa on mahdollista tarvittaessa.

Aamupala klo 8:
Pääsääntöisesti aamupala syödään omissa ryhmätiloissa, (poikkeuksena Esikot ja Kaarnat,
jotka syövät linjastossa.)

Toiminta-aika 8.30-> lounaaseen saakka:
Toimintaan sisältyy mm. ohjattua toimintaa, leikkiä ja ulkoilua.

Lounas:
Mustikat ja Puolukat ruokailevat omissa ryhmätiloissaan n. klo 11, Vanamot ja Kanervat
syövät omissa ryhmätiloissaan klo 11.15. Kaarnat syövät linjastossa klo 11.30 ja Esikot klo
12.

Lepohetki/Rentola
Rauhoittumishetki, mm. satujen tai unimusiikin kuuntelua, mahdollisuus nukkua.
Rauhoittumishetken jälkeen leikkiä ja hiljaista toimintaa, toisten unirauha huomioiden.
Olemme kehittäneet lepoajan toimintaa eri ryhmien tarpeisiin. Lepoajan pituus ja sisältö
ovat ryhmäkohtaisia riippuen lasten tarpeista.

Välipala klo 14:
Mustikat, Puolukat, Vanamot ja Kanervat syövät välipalaa ryhmissään, Kaarnat ja Esikot
syövät linjastossa

Iltapäivän toiminta ja ulkoilu:
Ryhmän omista aikataulusta riippuen. Iltavuoro-lapsille pyritään järjestämään vastaava
pedagoginen toiminta iltapäivällä, jonka aamuvuorossa olleet ovat saaneet.

Päivällinen:
Mustikat ja Puolukat syövät päivällisen yhdessä Mustikoilla.  Kanervat ja Vanamot syövät
Kanervilla. Esikot ja Kaarnat syövät Esikoilla klo 17 jälkeen.



Illan toimintaa ja leikkiä, lasten vireystila huomioiden. Halukkaille lapsille annetaan
mahdollisuus katsoa lastenohjelmia päivällisen jälkeen.

Iltapala:
Lapset syövät iltapalan pääsääntöisesti 1-2 ryhmässä lapsimäärä huomioiden (Mustikoilla ja
Kanervilla) klo 19.30.

Iltalasten hakuaika
Viimeisin hakuaika illalla on klo 22.30. Mikäli lapsen haku siirtyisi tätä myöhemmäksi, lapsi
jää yöhoitoon.

Iltatoimet ja nukkumaan:
Yöhoitoon jäävät lapset pesevät hampaat ja vaihtavat yöpuvut, mahdollisesti käyvät
suihkussa, ja käyvät sitten unille yövuorolaisen valvonnassa. Iltatoimiin kuuluu esimerkiksi
iltasadun lukeminen ja unimusiikin kuuntelu.

Siirtymäkäytännöt talon sisällä:

Kun lapsi siirtyy talon sisällä ryhmästä toiseen:

Kun lapsen vuorohoito päättyy ja hän siirtyy päiväryhmään tai kun päiväryhmässä oleva lapsi
alkaa tarvita säännöllistä vuorohoitoa:

Johtaja keskustelee asianomaisten kanssa ja tiedottaa ryhmän vaihtumisesta.
Ryhmien hlökunta hoitaa tiedonsiirron hyvissä ajoin ennen lapsen tutustumista uuteen
ryhmään. Tiedonsiirtoon (lapsen vahvuudet ja oleelliset haasteet) max. 30 min palaveri
henkilökunnan kesken.

Siirtymät varhaiskasvatuspäivän aikana

Päiväpuolelta iltahoidossa ´keikkailevat´ alle 3-vuotiaat saatetaan Mustikoille, 3-4-vuotiaat
Kanerville, 5-6-vuotiaat Esikoille.
Päivällinen alkaa klo 17 Mustikoilla, Kanervilla ja Esikoilla. Myöhäisessä iltavuorossa olevat
lapset menevät pääsääntöisesti lopuksi Mustikoille, lapsimäärän vähentyessä illan mittaan.
Viikonloppuhoidossa aamut alkavat Mustikoilta, ja isommat siirtyvät toiminta-ajaksi
useimmiten Kanervien tilaan 9-16 välisenä aikana.

Muut päivittäiset siirtymät esim. Aamu 5->/ilta klo 17->
Puolukoiden ryhmä avautuu klo 5
Mustikat avautuvat klo 8
Vanamot avautuvat klo 8
Kanervat avautuvat klo 5
Esikot avautuvat klo 6
Kaarnat avautuvat klo 7

Yölapsen saattelee aamulla vuoropuolen työntekijä omaan ryhmään



Yöhoitoisen eskarilaisen voi lähettää aamulla omaan ryhmään, jos soittaa ensin ryhmään,
että siellä on joku vastassa. Vastaanottaja ilmoittaa lapsen saapumisesta

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

Rinteen vuoropäiväkodissa tärkeimpinä arvoina pidetään:
 Lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ympäri vuorokauden.
 Lapsen sensitiivistä kohtaamista koko vuorokauden ajan (aamu-, ilta- ja yövuoroissa).
 Perheiden monimuotoisuus (erilaiset perherakenteet, kulttuuritaustat, uskonnot)

huomioidaan ja kohdataan tasavertaisesti.

Sensitiivinen kohtaaminen:
Lapsi kohdataan henkilökohtaisesti, kun hän siirtyy ryhmästä toiseen. Tuonti- ja
hakutilanteissa kohtaamme lapsen ja perheen kiireettömästi. Huolehditaan lapselle
mielekästä tekemistä, saatetaan meneillään olevaan toimintaan ja katsotaan sopiva kaveri
touhuun. Kuunnellaan kaikkia lapsia ja lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa päivänsä
sisältöön. Yksilöllisen kohtaamisen merkitys korostuu vuorohoidossa. Pyrkimys
kodinomaisuuteen varsinkin ilta-, yö- ja viikonloppuhoidossa.

Kulttuurisensitiivisyys: Erilaisten perhetilanteiden ja arvojen ymmärtäminen ja
kunnioittaminen. Turvallisuuden tunteen säilyminen koko hoitovuoron ajan.

Fyysinen turvallisuus; ei sallita minkäänlaista fyysistä väkivaltaa, tehdään hyvää
etukäteissuunnittelua, aikuisen on läsnä siellä missä lapsetkin, noudatetaan yhteisesti
asetettuja sääntöjä ja huolehditaan sujuvasta tiedonkulusta. Psyykkinen turvallisuus; ei
syyllistetä vahingoista tai tehdä niistä numeroa. Kehutaan lapsia; peukku, kuvat, sanalliset
kehut, kehutaan jo yritystäkin - pieniä arjen asioita. Huomioidaan ja nostetaan vahvuuksia.
Aikuisten malli tärkeää; kehumme ääneen myös toisiamme. Tunteet hyväksytään,
sanoitetaan, kaikilla on oikeus tähän. Kiittämisen tärkeys.

Kasvattajien toiminnassa; pienryhmät, suunnittelu, kasvattajan asenteen tärkeys.
Tervehdimme, huomioimme, ylläpidämme tasa-arvoisuutta, kohtaamme toisemme
myönteisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitelty toimintayksikössä 7.10.22



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.

Miten tuette digitaalista osaamista?
Arjessa meillä on käytössä tabletit ja älytaulu. Keskustellaan lasten kanssa internetin
maailmasta ja siitä, miten sitä voi käyttää mm. tiedon lähteenä. Keskustellaan myös siitä,
että kaikki mitä internetistä löytyy ei ole totta. Lasten kanssa otetaan valokuvia ja videoita ja
niitä katsellaan päiväkodissa sekä jaetaan kotiin esim. Padletin tai Päikyn kautta. Lasten
kanssa harjoitellaan tiedonhakua.
Hyödynnämme arjessa äänikirjoja, musiikkia, videoita/elokuvia sekä oppimispelejä.
Videoiden ja pelien kohdalla keskustellaan myös ikärajoista.

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).

Miten hyödynnätte Uudet lukutaidot -ohjelmaa lasten digitaalisen osaamisen tukemisessa?

Tutustutaan ohjelmaan ja otetaan käyttöön menetelmiä ja vinkkejä lapsiryhmien ikätasot
huomioon ottaen

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)

Toimintakulttuuria kehitetään jatkuvasti ammatillisissa tiimeissä kuten lähihoitajien
palavereissa, opettajien pedagogisissa palavereissa ja vuorotyöntekijöiden palavereissa,
sekä tiimien omissa viikoittaisissa palavereissa. Kokoonnumme myös koko Rinteen
päiväkodin voimin ammatilliseen keskusteluun esim. yhteisten iltapalavereiden muodossa ja
koulutusilloissa. Toimintakulttuurin kehittämistä on mm. lasten leikkitilojen rakentaminen
toimiviksi ja lasten oppimista tukeviksi, yhteisten pelisääntöjen sopiminen esim. yhteistyö
ryhmien kesken, iltavuorojen- ja viikonloppujen pedagogiikka jne.



Miten mahdollistatte pedagogisen keskustelun, osaamisen jakamisen ja jokaisen
mahdollisuuden osallistua?

Foorumeita keskustelulle ja osaamisen jakamiselle on runsaasti: pidämme yhteisiä, koko
talon (=mukana myös päiväryhmät) palavereita seuraavasti: jokaisen kk:n ensimmäinen
pedapalaveri on yhteinen, jossa molempien puolien johtajat ovat myös mukana. Tämän
lisäksi yksikössämme on säännöllisesti ns. pulinapalavereita, mihin kukin voi tuoda
ajankohtaisia asioita. Nämä pulinapalaverit otettiin käyttöön yksikön työhyvinvointikyselyn
kautta tulleesta tarpeesta. Lisäksi pidämme säännöllisesti koko talon yhteisiä
lähihoitajapalavereita.

Osallistumme vuorohoidolle suunnattuihin koulutuksiin aina kun niitä on tarjolla ja johtaja
osallistuu säännöllisesti seutukunnallisiin vuorohoitotapaamisiin sekä Ylöjärven muiden
vuorotalojen (Kuru, Onnimanni) johtajien kanssa pidettäviin palavereihin.

Kokonaisuutta ajatellen näemme tärkeäksi hyvän yhteistyön vahvistamisen tukipalveluiden
kanssa. Tätä tukeaksemme olemme kutsuneet tukipalveluiden (keittiö ja laitoshuolto)
edustajat säännöllisesti mukaan tiettyihin talon palavereihin.

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)

Miten kehitätte inklusiivisia toimintatapoja ja miten ne näkyvät toiminnassa?

Inklusiiviset toimintatavat ovat läsnä arjessamme. Tuen tarpeiset ovat kaikki normaaleissa
ryhmissä. Laadukas pedagoginen toiminta suunnitellaan lasten vasut ja tuen tarpeet
huomioiden ja yksilöllisiä tuen tarpeita ei turhaan korosteta lasten kesken.

Jotta inklusiivisuus on mahdollista, se edellyttää tuen oikea-aikaista tunnistamista. Rinteellä
veo kiertää ryhmissä säännöllisesti sekä osallistuu päiväkodin palavereihin, ja hänen
konsultaatioapunsa on saatavilla lähes päivittäin. Veo toteuttaa myös koulutuksia



tavoitteena tukea henkilökunnan erityispedagogista osaamista kuten lapsen käyttäytymisen
ohjaamista.

Rinteellä kiinnitetään erityistä huomiota oppimisympäristön muokkaamiseen; jokaisella
varhaiskasvattajalla tulee olla käsitys siitä, miten oppimisympäristön olosuhteet tukevat
lasta. Yksi keskeinen tukimuoto on muokata kasvatus- ja oppimisympäristö lapsen kehitystä
ideaalisesti tukevaksi. Yksilölliset tukitoimet tuodaan lapsen ja ryhmän arkeen. Näin pyritään
takaamaan lasten mukaan kuuluminen ja osallisuus. Ajatus lähtee siitä, että kaikki se, mitä
aikuiset tekevät, vaikuttaa jollain lailla myös lapsiin.

Inklusiivisten toimintaperiaatteiden mukaisesti aikuiset ovat siellä missä lapsetkin.
Kohdistetaan resurssit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, jotta jokaisella lapsella on
mahdollisuus osallistua omana itsenään, omine tarpeineen. Toimintaa suunnitellessa
otetaan huomioon se, että kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea vaan joku voi tehdä vain osan.
Kaikille tarjotaan sama mahdollisuus osallistua, tukitoimet mukautetaan siihen mitä kukakin
tarvitsee. Tukitoimet ovat hienovaraisia eikä niitä tai lasten erilaisuutta korosteta.
Henkilökunta pitää huolen siitä, että kukaan lapsista ei jää yksin, vaan kaikki otetaan ryhmän
toimintaan ja leikkeihin mukaan. Lapselle annetaan mahdollisuus myös yksin leikkimiseen
hänen niin halutessaan.

Inkluusion ja osallisuuden teemoista käydään säännöllistä keskustelua henkilöstön kesken.

Rinteellä on käyty paljon keskusteluja siitä, miten huolen puheeksi ottaminen huoltajien
kanssa on tehtävä hyvissä ajoin, heti huolen ilmaannuttua. Läpinäkyvä ja rehellinen
yhteistyö luo perustan luottamukselliselle ja vastavuoroiselle yhteistyölle huoltajien kanssa.
Yhteistyössä huoltajien kanssa kiinnitetään huomiota pedagogisiin asioihin ja
yhteistyökäytäntöihin, ei mahdollisiin ongelmiin.

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)

Miten huomioitte lapsen kehotunnekasvatuksen?

Arjen tilanteet käydään niiden tapahtuessa läpi keskustellen. Näihin liittyy esimerkiksi toisen
ihmisen koskeminen hyväksytyillä ja ei-hyväksytyillä tavoilla. Tähän liittyy myös vessarauha.
Näitä taitoja opetellaan myös suunnitelmallisesti.



Kehon osien oikeita nimiä opetellaan osana päivittäistä toimintaa. Lasten kanssa luetaan
kirjoja ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista.

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 luo 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)

Miten käytätte kestävän elämäntavan käsikirjaa ja siinä olevaa materiaalia?

Tutustumme käsikirjaan ja poimimme käsikirjasta ne asiat, jotka sopivat meidän talomme
mahdollisuuksiin. Päiväkotimme sijainnin vuoksi metsä tarjoaa meille mahdollisuuksia
käsitellä mm. luonnon arvostamista, kierrättämistä ja kestävää elämäntapaa. Toteutamme
sosiaalisesti kestävää elämäntapaa arjen lomassa päivittäin, esimerkiksi kiusaamisen
ehkäisyllä ja toistemme kunnioittamisella.

Ruokailussa opetellaan olemaan haaskaamatta ruokaa sekä biojätteen kierrättämistä.
Opetellaan käsittelemään leluja siten että ne kestäisivät seuraavillekin ryhmille. Pyritään
löytämään arjessa asioita, joilla voi säästää luontoa, esim.:

- Piirustuspaperista voi käyttää molemmat puolet
- Maitopurkit yms. voi uudelleen hyödyntää askarteluissa.
- Veden sulkeminen käsien saippuoinnin ajaksi.
- Valojen sammuttaminen, mikäli lähtee pitkäksi aikaa pois huoneesta
- Retkiin käytetään tilausajojen sijasta mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä.

Opetellaan kunnioittamaan luontoa mm. metsäretkien avulla, ja käytetään
luonnonmateriaaleja askartelussa ja oppimistilanteissa.

- Vierailut kirjastossa/kirjastoautossa opettavat asioiden yhteiskäyttöä.

Miten edistätte hiilineutraalisuutta yksikössänne? (Kaupunkistrategia 2022–2032)

Pyrimme siihen, että arkemme päiväkodissa on mahdollisimman ilmastoystävällistä.

Liikuntakasvatus
Vahvistamme varhaiskasvatuksessa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpidämme liikunnallista
toimintakulttuuria.

Havainnoimme ja tuemme lasten motorisia taitoja erilaisin menetelmin. Aktivoidaan ja
tuetaan lapsia, joilla huomataan olevan siihen tarvetta.



Käytämme Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa, hyödyntäen omien asiantuntijoiden
osaamista.

Liikumme monipuolisesti päiväkodissa ja sen lähiympäristössä

Arvioimme toimintaympäristöä jatkuvasti esim. sen pohjalta estääkö vai kannustaako
liikuntaan.
vähennämme lasten passiivista toimintaa, odottelua ja jonottamista.

Kehitämme liikunnan ja leikin keinoin uusia toimintamalleja siirtymätilanteisiin.

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)

Miten arvioitte ja kehitätte oppimisympäristöjä?

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.

Oppimisympäristöihin liittyvät toimintaperiaatteet:
- Käytetään hyödyksi myös oman ryhmän ulkopuolella olevia tiloja.
- Käytössä olevien tilojen viihtyisäksi tekeminen, suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä

lasten kanssa lasten näköiseksi.
- Tilojen järjestäminen niin, että ne mahdollistavat ja innostavat lapsia omaehtoiseen

ja monipuoliseen toimimiseen kaikilla oppimisen alueilla.
- Oppimisympäristön tulee olla selkeä ja toimintaa tukevia. Kuvia käytetään tukena

arjessa.
- Metsä, piha ja läheiset leikkipuistot ovat osa oppimisympäristöämme sekä

tutustumisretket lähiseudulle ikäryhmä huomioon ottaen

Työtapoihin liittyvät toimintaperiaatteet:
- Ryhmärajoja rikkova toimintamalli
- Lasten ideat huomioon tilojen käytössä



- Tavarat ovat lasten saatavilla. Lapsi saa itsenäisesti ottaa tavaroita ja
askarteluvälineitä. Myös soittimia ja liikuntavälineitä on lasten itsensä saatavilla.

- Yhteisvastuullisuus tavaroista: huolehditaan tavarat takaisin oikeille paikoilleen.
- Lasten mielenkiinnon kohteet näkyväksi ryhmien toiminnassa
- Sukupuolisensitiivisyys ja vältetään turhaa sukupuolittamista oppimisympäristöjä

rakennettaessa
- Lelujen ja muiden oppimisvälineiden kierrättäminen ryhmien välillä.
- Lasten annetaan luovasti kehittää leikkiä, eikä rajata leikkiä liian tarkasti aikuisen

toimesta
- Tieto- ja viestintäteknologisia laitteita aktiivisessa käytössä
- Annetaan työrauha myös lapsille: mahdollistetaan tila sekä rauha leikille.

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)

Miten mahdollistatte huoltajien osallisuuden?

Päivittäiset kohtaamiset haku- ja tuontitilanteissa. Mm. viestit, kyselyt, päikkyviestit, Padlet
informatiiviseen tiedonvälitykseen.
Uuden lapsen aloittaessa käymme vanhempien kanssa aloituskeskustelun.
Vuosittaiset vasukeskustelut, joissa vanhemmat saavat tuoda esille omia toiveitaan
päivähoidolle.
Mahdolliset vanhempainillat sekä kevät- ja joulujuhlat mahdollistavat vanhempien
keskinäistä verkostoitumista. Järjestämme myös aika ajoin avointen ovien päiviä, jolloin
huoltajien on mahdollista tutustua päiväkodin arkeen ja käydä keskusteluja henkilökunnan
kanssa.

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.

Varhaiskasvatusyksiköt tekevät aktiivista monialaista yhteistyötä.
Yksikkö tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa:

- Neuvola (ikäkausiarvioinnit)



- Ilo kasvaa liikkuen -verkostotoiminta
- Perhepalvelut
- Kulttuurikude
- Kirjasto

Miten kehitätte yhteistyötä alueen lastenneuvolan kanssa?

Päiväkoti toimittaa ikäkausiarviot neuvolaan vanhempien suostumuksella. Neuvolasta saatu
palaute puolestaan toimitetaan päivähoidolle, jotta neuvolan terveydenhoitajan antama
tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä tulee myös päiväkodin henkilökunnan tietoon.

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)

Miten hyödynnätte digitaalisia menetelmiä pedagogisessa dokumentoinnissa?

Digilaitteita käytetään säännöllisesti arjessa, huomioiden lapsen ikätaso. Lapset saavat
käyttää laitteita kuvaamiseen, pelaamiseen, tutkimiseen sekä tiedonhankintaan. Padletin ja
Päikyn kautta dokumentoimme vanhemmille oppimisen prosessia sekä lopputuotoksia.

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)

Miten toteutatte lukevaa elämäntapaa?

Päiväkodissa luetaan päivittäin kirjoja osana arkea, esim. Piirihetkillä sekä lepohetkillä.
Kirjojen kautta tutustutaan erilaisiin teemoihin ja lapsia kiinnostaviin aiheisiin. Kirjat ovat
lasten saatavilla. Käymme lasten kanssa keskustelua kirjojen arvostamisesta; kuinka ja missä
niitä säilytetään.

Lapsia sadutetaan päiväkodissa ja heidän tuotoksiaan arvostetaan ja luetaan yhteisesti
lapsiryhmässä.

Padletin kautta vanhemmat voivat löytää kirjavinkkejä ja aihealueita, joita päiväkodissa on
käsitelty.

Retkillä kirjastoon tai kirjastoautolle mahdollistetaan lasten omat kirjavalinnat.

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)

Miten vastuut tuen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä jakautuvat?

Tavoitteena on tunnistaa tuen tarpeet mahdollisimman varhain. Veo tekee tässä kiinteää
yhteistyötä ryhmien kanssa. Ajatusten vaihto veon ja ryhmien välillä on tärkeää, koska veon
käynnit ryhmissä tapahtuvat harvakseltaan usean viikon välein. Näin ollen ryhmän omat
varhaiskasvattajat ovat luonnollisesti niitä aikuisia, jotka tuntevat lapset parhaiten. Heidän
havaintonsa lapsista ovat todella arvokkaita, kun mietitään tuen tarpeellisuutta. Aloite
lapsen tukemiseen voi tulla niin ryhmästä, veolta kuin huoltajiltakin.



Tuen suunnittelu ja arviointi toteutuu yhteistyössä ryhmän henkilökunnan ja veon kesken.
Tuen prosesseissa tehdään kiinteää yhteistyötä myös huoltajien ja tarvittaessa
moniammatillisen tiimin kanssa.

Veo pitää Rinteellä säännöllisesti koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä henkilökunnan
tietoisuutta tuen asioista ja ennen kaikkea siitä, miten tuen tarpeisiin käytännön tasolla
vastataan. Tämä on samalla tuen kehittämistä, ja veolla on siitä vastuu.

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.

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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