
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: Kultakylä-Onnimanni

Käsitelty toimintayksikössä: 3.10.2022

Kuvaus toimintayksiköstä

Yksikön toimintamuodot:

Kultakylän päiväkoti

Varhaiskasvatus klo 6-17 välillä

Ryhmät

Kissankellot 2-5 -vuotiaat

Ketunleivät 2-5 -vuotiaat

Onnimannin päiväkoti

Varhaiskasvatus, arkisin vuorohoitoa kello 5.00-21.30 välillä

Ryhmät

Tuohitupa 0-3 -vuotiaat

Kaarnakolo 2-4 -vuotiaat

Naavanotko 3-5 -vuotiaat

Koivupirtti 3-5 -vuotiaat
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Viljakkalan esiopetus toimii Viljakkalan yhtenäiskoululla

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus klo 6.30-17 välillä, vuorohoito järjestetään Onnimannissa

Ryhmät: Kultajyvät ja Kultahiput

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

Kaupunki strategia -tavoitteet meillä:
Kannustamme lapsia vastuulliseen toimijuuteen ja vaalimme vahvaa luottamuksellista yhteistyötä
vanhempien kanssa, joka rakentaa perustan koko toimintakokonaisuudelle. Luomme lapsille
turvallisen ympäristön kasvaa, kehittyä ja olla oma itsensä. Huomioimme kaikki lapset yksilöinä
jokaisen tarpeet ja ominaisuudet huomioiden. Näiden mukaan suunnittelemme toimintaamme ja
päiväkotien toimintaympäristöt. Opettelemme yhdessä kunnioittamaan toinen toistamme, ja
hyväksymme sen, että jokainen meistä on erilainen.
Turvallisen ympäristön luomme yhteisillä pelisäännöillä, joita kaikki kunnioittavat esimerkiksi
kannustamme toisiamme, huolehdimme, ettei ketään satuteta ja tarvittaessa pyydämme anteeksi.
Päiväkotien toimintaa ohjaavat yhdessä laaditut erilliset suunnitelmat (tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelma, kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, pihavalvonta – ja
turvallisuussuunnitelma), jotka tukevat turvallisen ympäristön luomista. Jokainen työntekijä tekee
työtä tuntosarvet ylhäällä ja omaa tilannetajun tilanteen vaatimalla tavalla. Teemme työtä
ennakoiden ja suunnitellusti.
Henkilökunnalla on uskallusta kyseenalaistaa vanhaa antaakseen tilaa uusille toimintatavoille. Näin
kykenemme tekemään innovatiivisia ratkaisuja, joita prosessoida ja kehittää yhdessä, saaden näin
entistä toimivamman ja paremman päiväkodin.
Kaverisuhteiden luomiseen ja tukemiseen panostamme varhaiskasvatuksessa, erityisesti ryhmän
muodostumisessa ja uuden lapsen tullessa ryhmään.

Konkreettisia esimerkkejä
 Toimimme jokaisessa päiväkodin ryhmässä pienryhmissä
 Ohjaamme lapsia (ja aikuisia) toimimaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan
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 Sanoitamme
 Käytämme ulkoiluissa aina liivejä (jokaisella ryhmällä oman väriset), näin kokonaislapsimäärä

on nopeasti tarkistettavissa. Ulkona on mukana ryhmän puhelin ja retkillä ensiapupakkaus.
 Toimintatavat sovimme yhteisesti ja kirjaamme ne ylös, jotta voimme tarvittaessa palata niihin
 Toimimme vastuullisina työntekijöinä toisen yksityisyyttä kunnioittaen muistaen tietoturvan ja

salassapitovelvollisuuden, ohjaamme ihmisiä muiden palveluiden piiriin, jos meidän apumme
ei riitä.

 Ilmoitamme vioista viipymättä kiinteistöhuoltajalle
 Muokkaamme oppimisympäristöjä ja toimintaa lasten ideoista lähtien
 Jaamme osaamistamme työyhteisössä
 Kannustamme lapsia omatoimisuuteen yhdessä yrittämällä ja lasta kehumalla.
 Kyseenalaistamme toimintatapojamme ja perustelemme, miksi teemme niin kuin teemme tai

miksi emme tee niin jatkossa.
 Osallistamme lapsia ja vanhempia toimintamme suunnitteluun ja toteutukseen mm. Päikky-

kyselyillä ja lapsia havainnoimalla ja haastattelemalla.
 Ryhmäytymisprosessiin kiinnitetään huomiota pitkin toimintakautta ryhmän mukaan
 Kunnioitetaan toisten työrauhaa niin lasten kuin aikuisten (ei mennä keskelle toimintaa ja jos

on pakko, niin pahoitellaan myös lapsille, että tuli häiritsemään)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitelty toimintayksikössä (päivämäärä) 22.8.2022

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.

Yksikössä tuetaan digitaalista osaamista

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 Ipadeilla.
Henkilökunnasta kaikki ovat suorittaneet henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen.

Monilukutaito lasten kanssa, konkreettisia esimerkkejä

 Tutkitaan lasten kanssa kuvia ja mainoksia
 Opetellaan retkillä kuljettaessa liikennemerkkejä
 I-pad ja Clever touch käytössä Onnimannin ryhmissä
 Lapset saavat valokuvata
 Sadutus ja lasten omat tarinat
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Digitutor kutsutaan tarvittaessa paikalle sekä digivastaava osallistuu digiasioiden palavereihin ja tuo
niiden asiat kaikkien ryhmien tietoisuuteen. Digivastaava opastaa ja neuvoo arjessa erilaisten
sovellusten käyttämisessä ja hyödyntämisessä sekä auttaa arjen digipulmissa. Opimme toinen
toisiltamme, pyydetään opastusta niiltä, jotka osaavat.

Päikky toimii pääasiallisena tiedottamisen kanavana. Ryhmän toiminnasta kertovana viestinvälineenä
vastaa Padlet-seinä, johon ladataan myös kuvakollaaseja ja videoita perheille nähtäväksi.

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).

Uudet lukutaidot -ohjelmaa hyödynnetään digitaalisen osaamisen tukemisessa

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. Annetaan mahdollisuus
harjoitella, kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia
välineitä. Henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja
turvalliseen käyttöön.

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)

Yksikön toimintakulttuurin kehittämistyön kuvaus

- Päiväkodin viikoittaiset palaverit: opettajien pedatiimi, hoitajatiimi, kasvattajatiimit sekä koko
päiväkodin yhteinen viikkopalaveri, jossa on aikaa pedagogiselle keskustelulle. Lisäksi koko
henkilöstön suunnitteluillat.

- Henkilökunnan arvokeskustelut ja arviointikeskustelut

- Toimintaa kehittävät periaatteet:
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1) Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

- Huomioidaan lasten aloitteet
- Tutkitaan maailmaa yhdessä - kasvattajat ja lapset oppivat yhdessä

2) Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

- Monipuolisten kaverisuhteiden tukeminen
- Pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen

3) Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

- “Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta”
- Ks. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo –suunnitelma
- Huomioidaan vanhempien aloitteet mahdollisuuksien mukaan

4) Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

- Lapsen kodin kielen huomiointi (kielen huomioiminen esimerkiksi arjen tilanteissa
(lapsen turvallisuudentunteen lisääminen) sekä lastenlauluissa ja -loruissa)

5) Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

- Arvostamme liikunnallista elämäntapaa
- Huomioimme kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatusyhteisön hyvinvoinnin
- Ylöjärven turvallisuus-vuosikello

Kehittämisessä huomioidaan oppiva yhteisö, osaamisen jakaminen, osallisuus ja vuorovaikutus.

Työhyvinvointi:

- Yhteinen huvi-toimikunta (Kultakylä, eskari, Onnimanni)

- E-passi, huumori, kehityskeskustelut

- Yhteiset illat (esim. 2 kertaa syksy ja kaksi kertaa kevät; saisi valita mihin osallistuu)

- Saa kehitellä pieniä huilihetkiä (n. 10min.) työnlomaan (esim. ulos kahville, palapelin tekeminen)
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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)

Inkluusio-käsitettä avattu henkilöstön kesken. Nämä asiat nousivat keskustelussa:

 - tasa-arvo, kaikille sama mahdollisuus samoihin asioihin
 - pohdintaa miten pystytään arjessa toteuttamaan
 - paljonko lapselta voidaan vaatia? Pyydetäänkö liikaa/liian vähän?
 - ei ole erityislapsia vaan lapsia joilla on erityisiä tarpeita
 - opitaan elämään erilaisina yhdessä

Inklusiivisten toimintatapojen kehittämisajatuksia:

- jaetaan kokemuksia, pysytäänkö samassa vai kokeillaanko uutta
 -kaikki ottaa vastuuta
 -lapsen etu – osallistuminen kaikkeen toimintaan
 -työyhteisön hyväksyvä ilmapiiri
 -muutos on myös hyvästä

 -resurssit
 -pienryhmätoiminta
 -tilanteiden ennakointi

-oppimisympäristön esteettömyyden merkitys

-henkilöstön kouluttautuminen (tarjolla paljon aiheeseen liittyvää koulutusta)

-keskustelu ja kehittäminen jatkuu pedatiimissä, hoitajatiimissä ja kasvattajatiimeissä

Marraskuussa tulossa yksikölle oma AVEKKI –koulutus.
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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)
Yksikössämme huomioidaan lapsen kehotunnekasvatus:

Henkilöstö tutustuu mm. Väestöliiton sivuilla olevaan materiaaliin lapsen kehotunnekasvatuksesta.
Hyödynnämme myös kaupungin turvallisuuskasvatuksen vuosikelloa, mm. kehonosien nimeämistä,
uimapukusääntö, vihreän ja punaisen valon kosketukset.

Vihreän valon kosketuksista
• tulee turvallinen ja hyvä olo. Ne saavat meidät tuntemaan itsemme arvokkaiksi ja hyväksytyiksi.
Vihreän valon kosketuksille sanomme mielessämme KYLLÄ.

Punaisen valon kosketuksiksi sanomme kosketuksia,
• jotka tuntuvat ikäviltä, jotka sattuvat ja tekevät kipeää. Ne voivat myös vihastuttaa ja pelottaa.
Niistä tulee paha mieli. Punaisen valon kosketuksiin ei tarvitse suostua. Niille pitää sanoa EI.
• jotka tekevät meidät hämmentyneiksi ja olomme epämukavaksi. Emme ole aivan varmoja siitä, miltä
ne tuntuvat tai mitä niistä ajattelemme. Tällaiset hämmentävät punaisen valon kosketukset voivat
kohdistua omiin yksityisiin kehon osiin, jotka tavallisesti peittyvät uimapuvun alle. Myöskään
hämmentäviin ja epämukaviin punaisen valon kosketuksiin ei pidä suostua. Niille pitää sanoa EI.
• joissa toinen pakottaa, painostaa, suostuttelee tai lahjoo toista koskettamaan itseään, esimerkiksi
omiin yksityisiin alueisiinsa. Ei ole oikein pakottaa toista koskettelemaan itseään. Myös silloin on
oikein sanoa EI. Punaisen valon kosketuksia ei saa koskaan pitää salaisuutena, vaikka joku niin
vaatisikin. On aina oikein kertoa niistä luotettavalle aikuiselle.

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)

Kultakylässä otetaan käyttöön vanhempien halutessa omat pyykkipussit/kestokassit. Onnimannissa
tehdään samoin, Tuohituvassa ja Kaarnakolossa.
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Onnimannissa tekeillä Kestävän kehityksen-suunnitelma.

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
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)

Arvioimme ja kehitämme 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.

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)
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Huoltajien osallisuuden mahdollistaminen

Aloituskeskustelu

Vanhempainyhdistys Onni toimii Onnimannissa ja Vanhempainyhdistys Kulta Kultakylässä.

Päikky toimii virallisena tiedotuskanavana ja jonka kautta teemme esimerkiksi kyselyitä vanhemmille.
vanhemmilla on mahdollisuus laittaa myös meille viestiä Päikyn kautta

Padlet avaa vanhemmille lasten toimintaa ja sitä kautta vanhemmat pääsevät osalliseksi lasten
päivästä

Vanhempainillat

Lapsen haku ja tuontihetket ns. ovensuukeskustelut

Vasu keskustelut

Yhteiset juhlat ja tapahtumat

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Monialainen yhteistyö
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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.

Neuvolasta osallistuu kerran kaudessa peda -palaveriin, jossa kehitämme yhteistyötämme.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Ylöjärven varhaiskasvatusyksiköiden suunnittelukäytännöt, palaverikäytännöt ja työryhmät

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)

Lapset saavat kuvata ja videoida itse erilaisia dokumentteja päiväkodin arjessa. Äänittämistä voidaan
hyödyntää esim. sadutuksen kanssa. Näihin lasten tuottamiin dokumentteihin palataan arjessa lasten
kanssa - kuvia esim.  laitetaan esille ryhmätilojen seinille ja kuvia sekä videoita katsellaan yhdessä lasten
kanssa tabletilta ja niistä keskustellaan. Näitä dokumentteja myös hyödynnetään lapsiryhmän
toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.

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.



Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus
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)

Yksikössämme toteutetaan lukevaa elämäntapaa.

- toimintaympäristöä muokataan niin, että se tukee lukevaa elämäntapaa (mm. kirjahankinnat)
-  kirjat ovat esillä sekä lasten saatavilla
- perheitä tuetaan lasten lukemaan innostamisessa esim. lukubingo koteihin ja kirjavinkkaukset
- kirjaston kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä
- Kirjavalinnat ovat lapsille mieluisia ja kirjastosta lainattavia kirjoja pohditaan yhdessä lasten

kanssa

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)

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)



Sivistysosasto
Varhaiskasvatus ja esiopetus
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 sekä itsearvioimalla. Arvioinnin perusteella valitaan yksikön toiminnan
kehittämiskohteet. Vuonna 2022-2023 Onnimannin ja Kultakylän päiväkotien kehittämiskohde on
tiedonkulun parantaminen ja osaamisen jakaminen henkilöstössä.

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.

Varhaiskasvatustiimit arvioivat ryhmänsä toimintaa viikoittaisissa tiimipalavereissa ja kehittävät
toimintatapojaan havaintojensa, yhteisen keskustelun ja saatujen palautteiden pohjalta. Toiminnan
arvioinnissa hyödynnetään erilaisia valmiita arviointikaavakkeita kuten esimerkiksi ”leikin
havainnointi”, ”varhaiskasvattajan itsearviointi”, ”lasten osallisuus” sekä ”aikuinen osallisuuden
mahdollistajana” ja “kasvattajatiimin arviointilomake”. Ryhmissä käytetään sosiogrammia
leikkisuhteiden kehittymisen seuraamisen apuna. Lisäksi käytetään yksilöllisiä arviointimenetelmiä
esim. lasten tuen tarpeiden arvioimiseksi.

Onnimannissa ja Kultakylässä hyödynnetään sijaisilta ja opiskelijoilta saatua palautetta pidemmän
sijaisuuden tai harjoittelun loputtua.
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