
Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus

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: Takamaan päiväkoti ja esiopetus

Käsitelty toimintayksikössä: 26.9.2022

Kuvaus toimintayksiköstä

Yksikön toimintamuodot:

Yksikkö tarjoaa varhaiskasvatusta klo 6.30-17 välisenä aikana (tarpeen vaatiessa klo 6.00 alkaen) sekä
esiopetusta klo 8.15-12.15.

Takamaan päiväkoti on Takamaan koulurakennuksen kanssa samassa yhteydessä Takamaan kylällä, metsän
reunassa. Lähimetsä on kaikkien ryhmien aktiivisessa käytössä viikoittain ja metsäretkiä tehdään myös muualle
lähialueelle. Päiväkodissa tehdään yhteistä suunnittelua yhteisen tekemisen eteen, jonka avulla on pidetty yllä
yhteisöllisyyttä sekä eri ryhmien välistä yhteistyötä. Korona on asettanut tälle toiminnalle uusia muotoja ja
kuukausittaiset taidepläjäykset ovat vaihtuneet erilaisiin teemapäiviin, joiden suunnittelusta vastaavat
yhteistyössä eri ryhmien kasvattajat.

Päiväkodissa on kolme ryhmää; 1-3 -vuotiaat, 3-4 -vuotiaat ja 4-5 -vuotiaat sekä kaksi esiopetuksen ryhmää.
Koulun tiloista käytämme säännöllisesti liikuntasalia sekä esikoululaiset ruokailevat koulun tiloissa.  Esikoulu
toimii eka-ja tokaluokkien kanssa samalla käytävällä isossa luokkatilassa sekä päiväkodin isossa yhteistilassa,
Tuulentuvassa. Esikouluryhmiä on kaksi ja ryhmät vuorottelevat koulun ja päiväkodin tiloissa.

Ryhmät:
Pisarat 1-3 -vuotiaat, 12 lasta
Salamat 3-4 -vuotiaat., 16 lasta
Tuulispäät 4-5 -vuotiaat., 19 lasta
Puhurit (Esiopetus), 12 lasta
Pasaatit (Esiopetus), 9 lasta
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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

Meille on tärkeää, että lapset oppivat arvostamaan sekä itseään että muita. Huomioidaan jokainen lapsi
positiivisella tavalla päivittäin. Haluamme, että lapset kokevat päiväkodissamme, että heistä välitetään ja
ilmapiiri on turvallinen. Päiväkodin arjessa on tärkeää, että aikuiset ovat aidosti läsnä ja suhtautuvat
myönteisesti ja hyväksyvästi jokaiseen lapseen. Kuunnellaan lasta. Suhtaudumme vakavasti kiusaamiseen
kaikissa tilanteissa sekä pyrimme tunnistamaan kiusaamisen jo hyvissä ajoin. Hyvän työilmapiirin vaikutus
arkeen vaikuttaa suoraan myös lapsiin.

Miten arvot näkyvät arjessamme?

- Positiivinen palaute arjessa, käytössä osassa ryhmiä liikennevalot ja kaikissa ryhmissä peukku sekä
sanallinen palaute.

- Jokaisen lapsen ja aikuisen päivittäinen huomioiminen, tietoinen pyrkimys positiiviseen asenteeseen.
Huomio positiivisuuteen ja aitoon läsnäoloon.

- Ei takerruta kiireentunteeseen. Panostetaan siihen, mihin voidaan vaikuttaa.
- Leikin havainnointi, lasten haastattelut ja toiveet ja mielenkiinnon kohteet sekä mieluisat tekemiset ja

leikit, joiden pohjalta rakennetaan ryhmän arkea sekä oppimisympäristöä ja viedään leikkiä eteenpäin.

Kaupunkistrategian arvot Takamaan päiväkodissa toimitaan kaupunkistrategian mukaisesti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitelty toimintayksikössä 12.9.22

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 yksikössä tuetaan digitaalista osaamista?

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan digitaalisuuden roolia arkielämässä. Henkilökunta varmistaa,
että välineistö on tarkoituksenmukaisessa käytössä ja tutustuttaa lapsia välineisiin. Opetamme lapsille
myös digiturvataitoja. (Esim. Väestöliiton ohjeet suavartensomessa.fi) Digitaalisia palveluita käytetään
pedagogisessa dokumentoinnissa aktiivisesti.



Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköissä sitoudutaan TVT-suunnitelman sisältöön ja tavoitteisiin.
Hyödynnetään tarvittaessa osaamisen portaita sekä itsearviointilomaketta.

Digitaalista osaamista vahvistetaan monenlaisilla toimintamalleilla. Lapset kuvaavat ja tekevät
videoita itse I-padeilla.

Digitutor kutsutaan tarvittaessa paikalle sekä digivastaava osallistuu digiasioiden palavereihin ja tuo
niiden asiat kaikkien ryhmien tietoisuuteen pedassa. Digivastaava opastaa ja neuvoo arjessa erilaisten
sovellusten käyttämisessä ja hyödyntämisessä sekä auttaa arjen digipulmissa. Päikky toimii
pääasiallisena tiedottamisen kanavana. ryhmän toiminnasta kertovana viestinvälineenä Padlet-seinä,
johon ladataan myös kuvakollaaseja ja videoita perheille nähtäväksi.

Päiväkodissa nimetty vastuuhenkilöt digiasioiden tiedottamiseen ja tukeen.

Tarvittaessa ollaan yhteydessä Digitutoriin ja kutsutaan hänet käynnille päiväkotiin digi-asioissa.
Nimetyt vastuuhenkilöt osallistuvat digitutoreiden tapaamisiin ja muihin digiasioita koskeviin
palavereihin. Vastuuhenkilöt tuovat aiheita koko talon tietoisuuteen.

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).

Miten Uudet lukutaidot -ohjelmaa hyödynnetään digitaalisen osaamisen tukemisessa?

Tutustumme tällä kaudella Uudet lukutaidot-ohjelmaan. Sen tavoitteena on vahvistaa lasten ja
nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista sekä ohjelmointiosaamista
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.  (OKM) Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan
digitaalisuuden roolia arkielämässä. Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään
dokumentoinnissa, leikeissä, vuorovaikutuksessa, peleissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä
taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet harjoitella, kokeilla ja tuottaa sisältöjä
itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia välineitä edistävät lasten luovan
ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä monilukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten
ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön.”
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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. 41)

Miten yksikössä mahdollistetaan pedagoginen keskustelu, osaamisen jakaminen ja jokaisen
mahdollisuus osallistua?

Kehittämisessä huomioidaan oppiva yhteisö, osaamisen jakaminen, osallisuus ja vuorovaikutus

- Pedatiimeissä jaetaan viikottain osaamista, tietoja sekä koulutuspalautteita
- Päiväkodissamme annetaan englannin kielisuihkua 5-6 -vuotiaiden ryhmissä. Erilaisia menetelmiä

kehitetään koko ajan yhdessä ideoiden
- Liikuntatiimiin kuuluu jäseniä eri-ikäluokkien ryhmistä ja yhteistyössä he suunnittelevat yhteisiä

tapahtumia ja liikunnallisia toimintoja koko päiväkodille
- Talon yhteiset taidepläjäykset sekä tapahtumat
- Eri tietoalueista vastaavat henkilöt, kuten ympäristökasvatus, liikunta, kulttuuri, digi ja S2, eli suomi

toisena kielenä opetus. Osallistuvat heille tarkoitettuihin tiimeihin ja tuovat sekä jakavat tietoa talon
sisällä tai koko hallinnollisessa kokonaisuudessa

- Kouluttaudutaan mahdollisuuksien ja omien mielenkiintojen mukaan tarjolla olevissa koulutuksissa ja
jaetaan koulutuspalautetta yhteisesti peda-tiimeissä.

- Johtaja kiertää tiimeissä kerran syys- sekä kevätkaudella
- Pedatiimista kirjoitetaan pöytäkirja teams’ iin, josta jokainen voi sen lukea.

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 yksikössänne kehitetään inklusiivisia toimintatapoja ja miten ne näkyvät toiminnassa?
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Inklusiivisia toimintatapoja käydään läpi suunnitteluillassa, pedatiimeissä ja se otetaan osaksi arkea.
Avataan käsitettä perusteellisesti ja pohditaan, mitä se merkitsee. Esim. Opetusmateriaaliin
tutustumalla. Noora Heiskanen - Inklusiivinen varhaiskasvatus, osa 1: Inkluusio arvona ja käsitteenä

Lähtökohtana on, että toiminta suunnitellaan sen mukaan, että jokainen voi osallistua. Jokaisen kykyä
osallistua kehitetään. Panostamme erityisesti pienryhmätoimintaan, mikä tukee lapsen
ryhmäytymistä ja mahdollisuutta saada vaikuttaa päivään päiväkodissa.

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 yksikössänne huomioidaan lapsen kehotunnekasvatus?

Opetetaan lapselle oikeanlaista kosketusta esim. Satuhieronta, uimapukusääntö. Opetetaan lapsille
oma tila-käsite, alkaen pienimpien ryhmästä. Hyödynnämme kaupungin turvallisuuskasvatuksen
vuosikelloa.

Kestävä elämäntapa

Lapsille opetetaan, miten kunnioitetaan kestävää elämäntapaa ja miten sitä voidaan toteuttaa
päiväkodin arjessa. Lapsen ikätaso huomioon ottaen tulee kertoa Kekestä (= kestävä kehitys) niin, että
ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys tulee tutuiksi. Arjen pieniä tekoja ovat
mm. Biojätteen vähentäminen, vähäinen veden kulutus, kierrätyksen opettaminen.

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)

Miten käytätte kestävän elämäntavan käsikirjaa ja siinä olevaa materiaalia?

https://www.youtube.com/watch?v=8pjoWZIcbUM
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Päiväkodissamme on myös kiinnitetty huomiota jätteiden lajitteluun sekä ruokatähteiden vähentämiseen
osallistumalla ruokapalveluiden Tähteitä nolla-kampanjoihin. Hiilineutraalisuutta edistämme myös sähkön
ja veden käytön seuraamisella ja lasten ohjaamisella kestävään elämäntapaan. Piirustuspaperi
piirretään täyteen ja kierrätysmateriaalia käytetään askarteluissa.

Liikuntakasvatus
o vahvistamme varhaiskasvatuksessa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpidämme liikunnallista

toimintakulttuuria mm. omalla esimerkillämme sekä tutustuttamalla lapsia erilaisiin ikätason
mukaisiin liikuntaleikkeihin.

o havainnoimme ja tuemme lasten motorisia taitoja erilaisin menetelmin. Käytössämme on
esim. Liikuntataitojen havainnointiin tarkoitettu materiaali eri ikäisille.

o käytämme Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa, hyödyntäen omien asiantuntijoiden osaamista,
sekä kannustamme lapsia liikkumaan esim.

o harjoittelemme turvallista liikkumista lähiympäristössä, käymme kävelyillä ja metsässä
leikkimässä.

o Käytämme koulun ja päiväkodin fyysistä tilaa monipuolisesti liikkumiseen. Käytössämme on
suuri jumppasali, sekä ulkona suuri hiekka/luistelukenttä, hiihtoladut ja areena.

o Mahdollisuuksien mukaan poliisi on käynyt antamassa liikuntakasvatusta esikoululaisille.
o Yhteisessä käytössämme on melko hyvä valikoima erilaisia liikuntamateriaaleja niin ulko- kuin

sisäkäyttöönkin. Tavarat ovat helposti saatavilla.

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?

Ikätasot on huomioitu eri ryhmätilojen suunnittelussa ja järjestelyissä.

Houkuttelevuus ja viihtyisyys tärkeää. Lelut ja leikit ovat tarjolla. Leikkivälineitä vaihdellaan sekä
kierrätetään ryhmien välillä.
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Lähiympäristö, koulun piha, metsät ovat päivittäisessä käytössä. Metsässä on omia lempipaikkoja eri
ryhmille. Lapset rakentavat itse uusia leikkejä ja ympäristöjä metsään.

Kirjastoautossa käymme joka toinen viikko (pariton perjantai kello 9.45-10).

Koulun urheilusaliin on vuoro 4 kertaa viikossa, vuorot on jaettu kaikille ryhmille. Myös
monitoimiareena on käytössämme salipäivinä.

Esikoululaisten ryhmätila on koulun ensimmäisen kerroksen käytävällä olevassa isommassa luokassa
sekä Tuulentuvassa. Eskarit käyttävät myös koulun käsityöluokkia tarvittaessa.

Tilojen vuorotteluun tehdään aina kausittain suunnitelmat, mutta vuoroja myös vaihdellaan
joustavasti. Pyrimme hyödyntämään kaikkia tiloja kokoaikaisesti.

Lasten ideoita kuunnellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan oppimisympäristöjä muokatessa.

Kaupungin yhteisiä palloiluhalli-, jäähalli- ja esiopetukselle uimahallivuoroja varaamme
mahdollisuuksien mukaan.

Kielellisen kehityksen huomioiminen ryhmätiloissa kuvin.

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?
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Takamaan päiväkodilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, Päväys, jonka puheenjohtajana toimii Laura Salmela.
Päväys järjestää toimintaa perheille vapaa-ajalla päiväkodin tiloissa tai pihamaalla.

Takamaan päiväkodissa yhteistyö huoltajien kanssa tavoittelee yhteistä sitoutumista toimimaan
yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Yhteistyö alkaa siitä, kun perheeseen otetaan
yhteys varhaiskasvatuspaikan vahvistamisen merkeissä. Alkukeskustelu ja perehdytys tapahtuvat
varhaiskasvatuksen alussa ja ovat tärkeitä yhteistyön alkaessa. Päivittäiset kohtaamiset toimivat
viestien ja vaihdon hetkinä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät tapaamiset jatkavat
keskustelua perheen kanssa.

Huoltajia kannustetaan tekemään aloitteitta tavallisissa arjen asioissa. Kun varhaiskasvatuksen
henkilöstö ja toiminta tulee huoltajille tutuiksi, heidän on helpompi vaikuttaa ja osallistua toimintaan.
Padletin käyttö aloitetaan Kurun päiväkodissa. Sitä kautta huoltajat saavat myös tietoa toiminnasta.
Huoltajilla on mahdollisuus arvioida toimintaa kerran vuodessa asiakaskyselyssä.

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)
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Varhaiskasvatusyksiköt tekevät aktiivista monialaista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa lasten asioissa, mm.
Neuvola, Perhe- ja mielenterveyspalvelut (terapeutit, psykologit, perhetyö), koulu, kirjasto

Henkilöstö ohjaa asiakasperheitä palvelujen piiriin perheen tarpeiden mukaisesti.

Miten kehitätte yhteistyötä alueen lastenneuvolan kanssa?

1,5v. ja 4v. arvioinnit toimitetaan neuvolaan ja tarvittaessa myös HALIT ja KEHUT.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköiden suunnittelukäytännöt, palaverikäytännöt ja työryhmät

Pedatiimit, tiimipalaverit ja hoitajien palaverit:
Opettajat kokoontuvat viikoittain pedatiimiin, johon mahdollisuuksien mukaan osallistuu myös
lastenhoitajia. Pedatiimissä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen yhteisen
pedagogisen vuosikellon mukaisia asioita, sekä nostetaan esille mahdollisia akuutteja pedagogiikkaan
liittyviä asioita, kuten arjen pedagogiikassa kohdattuja haasteita tai yhteisten toimintalinjojen
tarkistuksia. Opettajat jakavat tiedon pedatiimista ryhmän muille jäsenille.
Pedatiimien lisäksi
yksiköissä järjestetään lapsiryhmäkohtaisia tiimipalavereita viikoittain, sekä lastenhoitajien omia
kehittämispalavereita n. kerran kuukaudessa. Tiimipalaverissa käsitellään ryhmään kokonaisuutena,
sen toimintaan sekä lapsiin ja esim. Vasuihin liittyviä asioita, sekä edetään yhteisen tiimipalaverien
vuosikellon mukaan.

Työryhmät:
Päiväkodissa on valittu vastuuhenkilöt eri työryhmiin ja vastuualueisiin omien
mielenkiinnonkohteiden mukaan. Vastuuhenkilöt tuovat työryhmistä asiat kaikkien tietoisuuteen.
Ylimääräisiä palavereja järjestetään tarpeen mukaan eri työryhmille, esimerkiksi erilaisten
tempausten ja juhlien järjestämiseen. Näiden tiimien kokoonpanoissa toteutetaan tasapuolisuuden
periaatetta, joten kaikki työntekijät osallistuvat vuorollaan.

Suunnittelukäytännöt:
Opettajille on pedatiimin lisäksi merkattu työvuorolistaan yksi yhtäjaksoinen pidempi ja yksi lyhyempi
suunnittelu. Hoitajille järjestetään suunnitteluaikaa tarpeen mukaan joko aamupäiväulkoilun tai
lepohetken aikaan.

Pedatiimin uudistettu vuosikello otetaan käyttöön.

Pedagoginen dokumentointi

Henkilöstö toteuttaa yhdessä lasten kanssa digitaalisin menetelmin monipuolista pedagogista
dokumentointia. Lapset ovat osallisina dokumentoinnissa esimerkiksi videoimalla, valokuvaamalla tai
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äänittämällä itse. Erilaisia talletettuja dokumentteja käydään läpi myöhemmin lasten kanssa,
tiimipalavereissa sekä mahdollisesti myös 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.
Pedagogisen dokumentoinnin uutena keinona on siirrytty facebookin käytöstä padletiin, johon
julkaistaan kuvin ja tekstein esimerkiksi päivien mittaan tapahtuvista asioista, sekä avataan
vanhemmille myös perusteluja eri toiminnoista ja tekemisistä.

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.
(Lukulumo?)
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)

Kuvaus siitä, miten yksikössänne toteutetaan lukevaa elämäntapaa.

Toimintakauden 22-23 tavoitteet:
- toimintaympäristöä muokataan niin, että se tukee lukevaa elämäntapaa (mm. kirjahankinnat)
- perheitä tuetaan lasten lukemaan innostamisessa
- kirjaston kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä, esimerkiksi teemakirjakassien hyödyntäminen

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
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kehitykseen ja oppimiseen yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Henkilöstön tuen osaamista lisätään
tarvittaessa koulutuksilla ja työssä oppimista ohjaamalla. (Vasu s.75)

Kuvaus yksikön henkilöstön vastuista tuen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

• JOHTAJA – huolehtii, että tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelevä henkilöstö sitoutuu
käyttämään veon kanssa sovittuja tuen menetelmiä ja arvioi niiden vaikutusta yhdessä lapsen ja
huoltajien kanssa. Varmistaa henkilöstön riittävän osaamisen mahdollistamalla kouluttautumisen.

• VO – pedagogisen ja inklusiivisen toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen yhteistyössä muun
henkilöstön kanssa. Tuen tarpeen yksilöllinen suunnittelu ja vasuun kirjaaminen (tarvittaessa
yhteistyössä veon kanssa)

• VH – pedagogisten ja inklusiivisten toimintamallien toteuttaminen lapsen tarpeiden mukaan,
yhteistyössä koko henkilöstön kanssa, osallistuminen suunnitteluun ja arviointiin

• AVUSTAJA - lapsen/lasten tukeminen ryhmässä ja toimintaan osallistumisen mahdollistaminen; tuen
tarpeisen avustaminen tai muun ryhmän ohjaaminen, jotta muu henkilöstö voi avustaa tuen tarpeisia

• VEO – työskentelee lapsiryhmissä toteuttaen kolmitasoista tukea yhdessä henkilöstön kanssa
(samanaikais- ja yhteisopettajuus) samalla konsultoiden ja ohjaten henkilöstöä tuen asioissa –
tarvittaessa vasuun kirjaamisen tuki

• KOKO HENKILÖSTÖ– velvoite osallistua tuen toteuttamiseen – kaikkien vastuulla!

Tehostetun ja erityisen tuen prosessi:
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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 Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen
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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