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TOIMINTA KASVATTAJIEN KESKEN

Vuorovaikutus kasvattajien kesken
- Miten huolehdimme työtiimin avoimesta ilmapiiristä?
- Miten huolehdimme työtiimimme kehittämisestä ja innovoinnista?
- Yhteistyö muiden tiimien kanssa

Työtiimin avoimesta ilmapiiristä huolehdimme jokainen omalta osaltamme tuomalla esiin

mieltä painavat asiat avoimesti keskustellen ja kiinnitämme huomiota positiivisen

palautteen antamiseen. Jokaisen tiimin jäsenen osaamista arvostetaan ja näin luodaan myös

toinen toistamme kunnioittava työilmapiiri. Ammatillista keskustelua käydään niin arjen

tilanteissakin kuin oman tiimin viikoittaisissa palavereissakin.

Yhteistyötä päiväkodin muiden ryhmien kanssa teemme tiiviisti. Suunnittelemme yhdessä

mm. koko talon yhteisiä tapahtumia, juhlia ym. toimintaa. Tiimien välillä tehdään

yhteistyötä koko ajan mm. tilojen käytöstä sovittaessa tai muista arjen eri tilanteissa

ilmenevistä avuntarpeista ym. keskustellessa.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi
- Miten suunnittelemme toimintaamme (kuka, koska, miten)?
- Miten havainnoimme, dokumentoimme ja arvioimme toimintaamme (kuka, koska,

miten)?
- Miten ja milloin arvioimme lukuvuosisuunnitelman toteutumista?
- Työntekijöiden vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen sekä vastuunjako
- Henkilöstön itsearviointi esim. erilaiset itsearviointilomakkeet mainitaan

Esiopetusryhmän toiminnan suunnittelusta vastaavat ryhmän varhaiskasvatuksen

opettajat. Ryhmä toimii kahdessa pienemmässä ryhmässä (Pöllöt ja Siilit ). Yhteisistä

linjoista sovitaan viikoittain esiopetusryhmän opettajien pedatiimissä, jossa käydään läpi

tehtyjä asioita ja suunnitellaan tulevaa. Toimintaa suunnitellaan kunkin ryhmän

työntekijöiden omissa viikkopalavereissa sekä esiopettajien suunnittelu-, arviointi- ja

kehittämisajalla. Ryhmien viikkotoimintasuunnitelmat ovat esillä esiopetusryhmän ulko-

ovessa ja niistä lähetetään myös Päikky-viestillä vanhemmille kuva nähtäväksi.

Viikkotoimintasuunnitelmat säilytetään dokumentointia varten. Ryhmät dokumentoivat

omalta osaltaan toimintaansa esim. valokuvaten ja viikkoviestein Päikyn ja/tai Padletin

kautta. Arjen käytännöt sovitaan yhdessä keskustellen ja kirjaten. Kaikki toimivat näitä



yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä noudattaen. Muutoksia tehdään myös yhdessä

joustavasti.

Lukuvuosisuunnitelman toteutumista arvioimme kaksi kertaa vuodessa. Syyskauden

osalta vuoden loppuun mennessä ja kevätkauden osalta lukukauden päättyessä.

Työntekijöiden vahvuuksista keskustellaan ryhmissä ja annetaan mahdollisuus

hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan.

Henkilöstön itsearviointiin käytämme Varhaiskasvattajan itsearviointi-lomaketta sekä

Tiimin itsearviointi-lomaketta (Tiimitähti) kerran toimintakauden aikana.

Tiedonkulku
- Miten huolehdimme tiedonkulun arjen päivittäisissä asioissa?
- Miten huolehdimme tiedon kulun palavereista ym.?

Ryhmissä käytössä viikkokalenteri, johon merkitään ennalta tiedossa olevat asiat. Päikky-
järjestelmään kirjataan muistilappu- toiminnolla henkilökunnalle ja vanhemmille siirrettävää tietoa
esim. lapsen päivästä. Akuutti tieto siirtyy myös “suu sanallisesti” henkilökunnan välillä. Käytössä
on myös puhelimen viestit.
Palavereissa käsitellyt asiat kirjataan palaverimuistioon (opettajien peda-palaverit ja hoitajatiimit)

ESIOPETUSRYHMÄN TOIMINTAKULTTUURI

-   Toiminnan periaatteet ja työtavat
-   Oppimisympäristön käyttö
-    Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, kestävä elämäntapa (Ylöjärven esiops s. 14)
-    Leikki ja toiminnallisuus opetuksessa (kokonaisvaltainen oppiminen) (Yvi esiops s.24–25)
-    Liikuntaan kannustaminen (Ylöjärven esiops s. 34–36)
-    Lukevaan elämäntapaan innostaminen ja tukeminen
-    Monimuotoiseen taideilmaisuun ohjaaminen

Aamupalan kaikki esikoululaiset syövät yhdellä osastolla liukuvasti. Siitä lapset siirtyvät

joustavasti aikuisen ohjaamina omiin ryhmiinsä. Iltapäivisin mahdollistamme lapsille

yhteisiä leikki- ja toimintahetkiä koko ryhmän lasten kesken. Tällöin lapset jakautuvat

päiväkodin eri tiloihin leikkimään, pelaamaan, liikkumaan, askartelemaan tai ulkoilemaan.

Lasten toiveita ja ehdotuksia kuunnellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Näin

mahdollistamme rauhallisen ja monipuolisen toiminnan. Oppimisympäristön osia ovat

myös aikuiset, sovitut säännöt ja arjen rutiinit. Aikuiset omalla, keskenään yhtenäisellä

toiminnalla luovat turvallisuutta oppimisympäristöihin. Aikuisten toiminta mahdollistaa



myös eri oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisen käytön. Yhteiset säännöt ja

toimintatavat luovat turvallisen ilmapiirin. Lasten osallisuus oppimisympäristöjen

luomiseen varmistetaan niin, että aikuiset huomioivat lasten ajatuksia jatkuvassa

vuorovaikutuksessa ja asioita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Tarjoamme esiopetuksessa lapsille mahdollisuuden toimia erilaisissa oppimisympäristöissä.

Käytännössä toimimme sekä päiväkodin että koulun tiloissa, metsässä ja läheisellä kentällä.

Hyödynnämme myös mahdollisimman paljon kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatoimen

tarjoamia oppimisympäristöjä. Esiopetuksessa käytettävissä olevia tiloja muokataan

joustavasti ryhmän erilaisten tarpeiden mukaan. Tilojen käyttötarkoituksia voidaan muuttaa

ja kaikkia olemassa olevia tiloja käytetään tehokkaasti hyväksi esim. pienryhmiin jaettaessa.

Koululuokkaa käytämme ryhmäkohtaisesti ja keskittäen sinne tarkoituksen mukaisimmat

toiminnot. Molemmat ryhmät ovat koululla tasapuolisesti vuorotellen.

Käytämme tieto- ja viestintäteknologiaa yhtenä oppimisympäristönä. Lapsilla on käytössä

kirjoja, lehtiä ja tabletteja. Yhdessä pohditaan myös niiden käyttötarkoituksia ja luodaan

turvallinen ympäristö toimia median maailmassa.

Esiopetuksen erilaiset oppimisympäristöt tarjoavat runsaasti aineksia matemaattisten

taitojen oppimiselle. Erityisesti kiinnitämme huomiota siihen, että lapsi oppii huomiomaan

arjessa ja eri oppimisympäristöissä ilmenevää matematiikkaa. Opetus perustuu lapsen

kokemusmaailmaan ja liittyy luontevasti heidän toimintaympäristöönsä. Taitoja kehitetään

toiminnallisesti, leikkejä ja eri aisteja käyttäen. Tärkeintä on luoda edellytykset lapsen

matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja ennen kaikkea innostus matematiikkaan.

Esiopetusvuoden aikana käytämme oppimateriaalina myös monipuolisesti erilaisia

konkreettisia välineitä: esimerkiksi matematiikkaa voi harjoitella leikin lomassa niin

helmillä kuin multilinkeillä tai pikkulegoillakin. Erilaiset tehtävätyypit tulevat lapselle

tutuiksi erilaisia esiopetustehtäviä tehdessä ja samalla kehittyvät myös lapsen

hienomotoriset taidot. Harjaannutamme myös pitkäjänteisyyttä ja tehtävän loppuun

saattamista. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat

lasten oppimismotivaatiota. Toteutamme mahdollisimman monipuolista toimintaa, jonka

edellytyksenä oppimisympäristöissä pitää olla riittävästi erilaisia leikkiin ja opetteluun

soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja



viestintäteknologiaa. Ohjaamme leikkiä ja toimintaamme lapsista tekemiemme havaintojen

pohjalta ja otamme huomioon myös vanhemmilta saamamme tiedon lapsesta.

Esiopetuksessa toteutamme pienryhmätoimintaa, jonka avulla aikuiselle tarjoutuu

mahdollisuus päästä lähelle lasten ajattelua ja käsityksiä. Toteutamme sekä ohjattua että

lasten omaehtoista leikkiä ja leikin kautta pystymme myös toteuttamaan erilaisia

oppimissisältöjä. Luodaksemme pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja

liikunnalliselle elämäntavalle, keskustelemme lasten kanssa hyvinvoinnille ja terveydelle

merkityksellisistä asioista kuten liikunnasta, ruoasta, levosta ja hyvistä ihmissuhteista.

Esiopetuksessa arvostamme terveitä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Liikumme

monipuolisesti sekä sisällä että ulkona ja vältämme pitkäkestoista istumista. Lasten

hyvinvointia edistämme antamalla mahdollisuuden päivän aikana rauhoittumiseen ja lepoon

ja tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa. Toimintakulttuurin

kehittämisessä pyrimme huomioimaan yhteisön mahdollisuuden toimia kiireettömässä ja

keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän

rakenne edistää hyvinvointia ja oppimista.

Esiopetuksessa on käytössä kestävän elämäntavan käsikirja, jonka avulla ryhmän aikuiset

voivat perehtyä kestävän elämäntavan materiaaliin ja vievät oppimaansa arjen toimintaan

lasten kanssa.

Kaikessa toiminnassa huomioimme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti

kestävän elämäntavan. Arjen toiminnoilla ja valinnoilla osoitamme vastuullista

suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Esiopetuksessa edistämme välineiden ja tilojen

yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyttöä. Näin lapset

saavat positiivisia kokemuksia kestävästä elämäntavasta.

Liikunta on arjessamme mukana monin eri tavoin. Päiväkodin piha ja ympäröivä metsä

antavat hyvät puitteet ulkona liikkumiseen. Käytössämme on myös Vuorentaustan koulun

kenttä, jolla liikumme monipuolisesti ympäri vuoden. Talvella laskemme mäkeä, hiihdämme

ja luistelemme. Ryhmillä on myös viikoittain tai muutaman kerran kuukaudessa

metsäretkipäivä, jolloin ryhmät viettävät aamupäivän lähimetsässä tutkien, leikkien ja



luonnossa oppien. Mukaan voidaan ottaa kotoa myös pienet, terveelliset eväät. Kaikkina

vuodenaikoina teemme retkiä myös päiväkodin lähialueille. Mahdollisuuksien mukaan

retkeilemme myös vähän kauempana olevissa kohteissa esimerkiksi Tampereen keskusta-

alueella.  Retkillä pyrimme liikkumaan paikasta toiseen mahdollisimman paljon kävellen.

Käytämme liikuntaa jatkuvasti myös uuden oppimiseen integroimalla siihen muita

esiopetuksen sisältöalueita.

Lukevaan elämäntapaan innostaminen on huomioitu esiopetuksen toimintaympäristön

suunnittelussa. Päiväkodin esiopetustiloissa kuten myös koululuokassa on lasten saatavilla

paljon erilaisia kuvakirjoja. Lapsia kannustetaan kirjojen tutkimiseen ja lukemiseen (oman

taidon mukaisesti) esiopetuspäivän eri vaiheissa. Ryhmän aikuiset lukevat lapsille erilaisia

kuvakirjoja säännöllisesti ja samalla herättelevät lasten kiinnostusta myös kirjoitettuun

kieleen. Kirjojen valinnassa huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteet. Koululuokassa

kirjojen lukemisessa hyödynnetään usein dokumenttikameraa. Kirjojen sisällöstä

keskustellaan yhdessä lasten kanssa. Myös päivälepohetkillä lapsille luetaan heidän

ikätasoonsa sopivia tarinoita.

Vierailut kirjastossa ja kirjastoautolla kuuluvat myös esiopetuksen arkeen. Kirjaston

henkilökunta ohjaa ja opastaa erilaisten aineistojen äärelle ja lukuelämyksiin ja henkilökunta

pystyy tarjoamaan juuri esiopetustoiminnan tarpeita vastaavia palveluja.  Myös perheiden

vanhempia herätellään huomaamaan lapsien ja vanhempien yhteisten lukuhetkien

merkityksellisyys.

Esiopetuksessa lapset saavat ilmaista itseään erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla.

Esiopetuksen taideilmaisuun kuuluu musiikin, kuvataiteen ja käsityön perustaidot sekä

suullinen ja kehollinen ilmaisu leikin ja harjoitusten avulla.

Taideilmaisun tavoitteenamme on antaa lapselle paljon erilaisia elämyksiä ja kokemuksia,

saada iloa onnistumisista ja siitä, että pääsee kokeilemaan erilaisia asioita ja huomaa

osaavansa. Rohkaisemme myös käyttämään ja tutustumaan mahdollisimman moniin

taideilmaisun muotoihin. Näissä kaikissa on tärkeää keskittyä tekemiseen ja saattaa

tekeminen loppuun saakka.



Lähtökohtanamme taideilmaisun suunnittelussa on lasten omat havainnot ja kokemukset.

Lapsia kannustetaankin kertomaan omista ideoistaan. Annamme tilaa luovuudelle ja itse

työskentelyprosessille ja arvostamme lapsen työn tulosta juuri sellaisena kuin se on.

Esiopetuksen musiikillinen toiminta on monipuolista. Tavoitteena on osallistumisen ja

kokeilemisen ilo, kuuntelemisen harjoittelu, mallista oppiminen, itsensä ilmaiseminen,

musiikin peruskäsitteisiin tutustuminen ja myös hiljaisuuden kokeminen. Opettelemme

uusia lauluja ja tutustumme erilaisiin soittimiin ja musiikkityyleihin. Myös

kansalauluperinne huomioidaan musiikki-ilmaisun toteutuksessa.

Kuvataiteessa lapsia rohkaistaan kokeilemaan erilaisia tapoja, materiaaleja ja välineitä.

Opettelemme havainnoimaan taideteoksia, median kuvia ja luontoa. Tukeaksemme

kuvataiteeseen tutustumista välineet ovat jatkuvasti saatavilla.

Harjoittelemme myös pienien käsitöiden tekemistä. Tavoitteenamme on innostaa käsitöiden

tekemiseen ja tutustua erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Esiopetuksessa tehdään

myös yksi pidempikestoisempi käsityö.

Rohkaisemme myös lapsia keholliseen ja suulliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman,

tanssin ja leikin keinoin. Tavoitteena on, että lapset saisivat kokemuksia sekä spontaanista

ilmaisusta että yhteisesti suunnitellusta prosessista. Tällaiset prosessit voivat käynnistyä

esimerkiksi lasten ideoista tai mielenkiinnon kohteista.

Esiopetuksessa pidämme huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta

turvallisuudesta. Emme salli kiusaamista, väkivaltaa emmekä häirintää. Kiusaaminen

tunnistetaan, siihen puututaan välittömästi ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti

osana ryhmämme toimintakulttuuria. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan.

Tuemme lasten vertaissuhteita ja sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Opettelemme lasten

kanssa tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Yhdessä vanhempien kanssa

keskustelemme häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatapauksissa ja etsimme yhdessä ratkaisuja.

Turvallisuutta edistämme huolehtimalla tiloista ja välineistä, antamalla

turvallisuuskasvatusta ja ehkäisemällä tapaturmia.



ESIOPETUKSEN ARVIOINTI (Ylöjärven esiops s. 25–26)

- esiopetusryhmän seuranta- ja arviointikäytännöt
- pedagoginen havainnointi ja dokumentointi
- lasten osallisuus toiminnan arvioinnissa
- lasten itsearvioinnin tukeminen
- huoltajien osallisuus arvioinnissa

Toimintaa arvioidaan päivittäin yhteisesti keskustellen. Käymme säännöllisesti

tiimipalavereissa läpi käytettyjä työskentelymuotoja sekä toiminnan sisältöjä ja arvioimme

niiden toimivuutta. Lukuvuosisuunnitelman toteutumisen arviointi tapahtuu sekä syys- että

kevätkauden päätteeksi. Arvioimme toimintaamme myös lapsilta ja vanhemmilta saadun

palautteen ohjaamina. Esiopetuskeskustelussa vanhemmilla on mahdollisuus osallistua

toiminnan arviointiin ja antaa palautetta esiopetuksesta. Lasten kiinnostusta ja innostusta

toteutettuun toimintaan seurataan, ja toimintatapoja muokataan tarpeen mukaan.

Työntekijöiden itsearviointi on tärkeä oman työn kehittämisväline. Vuosittain toteutetaan

kehityskeskustelut päiväkodin johtajan kanssa.  Esiopetusryhmässä käytössä olevia

arviointikäytäntöjä ja -menetelmiä ovat havainnointi ja dokumentointi (esimerkiksi kirjallinen

dokumentointi, videointi). Havainnoimme lasten luku- ja kirjoitusvalmiuksia sekä

matemaattisia valmiuksia syksyisin ja keväisin Makeko- ja Lukimato-tehtävien avulla.

Ryhmässämme on käytössä näiden lisäksi myös KPT eli käsitteellinen piirrostesti. Käytämme

hyödyksi myös Eskarin arki -materiaalia. Myös lapsia ohjataan arvioimaan omaa toimintaansa

ja huomioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämisen osa-alueitaan realistisen, mutta

kannustavan palautteen avulla. Tavoitteena on lapselle kehittyvä itsearviointitaito.



LASTEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

Huoltajien osallisuus esiopetuksessa (Ylöjärven esiops s. 21–22)

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
-    lasten ja huoltajien osallisuus suunnitelman laadinnassa
-    laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Esiopetuksessa luodaan monipuolista ja vaihtelevaa toimintaa. Saamiensa kokemusten ja

omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan lapset pystyvät tekemään valintoja ja esittämään

omia toiveitaan esiopetuksen toteutuksesta. Toimintaa suunnitellaan näiden toiveiden

mukaan. Yhtenä toiminnan lähtökohtana on, että lapset saavat toteuttaa itseään ja tehdä

asioita mahdollisimman paljon itse. Jo suunnittelussa osallisuus tulee näkyviin: aikuiset

kuuntelevat lapsia ja poimivat ideoita ja kehittävät niitä eteenpäin.

Teemme vanhempien kanssa tiivistä yhteistyötä koko esiopetusvuoden ajan.

Tavoitteenamme on luottamuksellinen ja avoin yhteistyö perheiden kanssa.

Vastavuoroisuuteen ja kuuntelemiseen perustuvan yhteistyön myötä vanhempien on

helpompi jakaa lapseen liittyviä asioita esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Päivittäisiä

kuulumisia vaihdetaan hakutilanteissa aamuin illoin. Käytämme Päikkyä esiopetuksen

pääasiallisena viestin välineenä.  Käytämme myös mm. Päikyn muistilappua niin ryhmän

kuin yksittäisen lapsenkin kohdalla, jotta jokainen aikuinen osaa kertoa lapsen päivästä

haettaessa. Lähetämme vanhemmille ryhmittäin myös kuvakollaaseja toiminnasta ja lyhyitä

sanallisia viestejä päivän kulusta. Vanhemmat voivat seurata koko päiväkodin toimintaa

padletin avulla.

Syksyllä esiopetuksen alkaessa vanhemmille järjestettiin mahdollisuus tutustua esiopetuksen

tiloihin sekä päiväkodilla että koululla. Samalla heillä oli mahdollisuus kysellä ja

keskustella esiopetukseen liittyvistä asioista. Vanhemmille jaettiin tiedote esiopetuksen

arjesta. Vanhempainilta toteutettiin myöhemmin syksyllä yhteistyössä koulupsykologin ja –

kuraattorin kanssa. Vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua tarkemmin esiopetuksen osa-

alueisiin.



Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat laaditaan syys-lokakuun aikana yhteistyössä

vanhempien kanssa. Pääsääntöisesti keskustelut käydään puhelimitse paitsi tuen palaverit.

Esiopetussuunnitelmat ovat näkyvissä myös Päikyssä. Esiopetussuunnitelmaan kirjataan

yhdessä vanhempien kanssa lapsen tavoitteet esiopetusvuodelle ja kuullaan lapsen ja

vanhempien ajatuksia esiopetusvuodesta. Keväällä oppimissuunnitelmaan täydennetään

lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet alkuopetukseen siirryttäessä. Jos lukuvuoden aikana

havaitaan tarvetta tehostetulle tai erityiselle tuelle, ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat

tekevät lapsesta pedagogisen arvion tai selvityksen. Tämän pohjalta lapselle laaditaan

tehostetun tuen suunnitelma yhdessä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen

erityisopettajan kanssa. Suunnitelmien toteutumista arvioidaan keväällä pidettävissä

keskusteluissa vanhempien kanssa.

YHTEISTYÖTAHOT JA -KÄYTÄNNÖT

- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö
- esiopetusverkosto
- muut yhteistyökumppanit (oppilashuollon yhteistyötahot mainitaan oh-osiossa)

Yhteistyö varhaiskasvatusryhmän kanssa on päivittäistä ja joustavaa, koska esiopetusryhmät

toimivat osana päiväkotia. Esiopetusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä päivittäin (tilojen

jakaminen, ruokailut, päivälevot, ulkoilut). Lapset ulkoilevat päivittäin päiväkodin pihassa

ja järjestämme myös koko päiväkodin yhteistä toimintaa.

Esiopetuksen yhteistyötahoja ovat:

Vuorentaustan ala-koulu

Ylöjärven kirjasto ja kulttuuritoimi

Pirkanmaan pelastuslaitos

Ylöjärven hammashoito

Ylöjärven Ilves

Vuorentaustan koulun terveydenhoitaja Miia Haaparanta ·

Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä ……………. ·

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Heiskanen

Tarvittaessa perhekeskuksen psykologit, puhe- ja toimintaterapeutit

TAYS



Toimimme myös Tampereen yliopiston kasvatuksen ja yhteiskunnan tiedekunnan

kumppanuuspäiväkotina.

ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ (Ylöjärven esiops s. 22–23)

Esiopetuksen siirtymäkäytänteet.pdf (ylojarvi.fi)
- käytännön yhteistyön toteuttamisen muodot mm. joustavat opetusjärjestelyt
- alkuopetuksen opettajien ja esiopettajien sekä muiden kasvattajien välinen yhteistyö
- nivellystunnit ja opettajavierailut
- vastuu- ja yhteyshenkilöt
- kuvaus siitä, miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

- Yhteistyötä Vuorentaustan koulun kanssa ollaan kehittämässä niin että päästäisiin

tiiviimpään, jatkuvaan ja koko ajan kehittyvään yhteistyöhön. Koulun opettajilla ja

esiopettajilla olisi mahdollisuus kerran viikossa kokoontua yhdessä suunnittelemaan

yhteistä toimintaa. Yhteistyötoiminta on kuitenkin edelleen vasta alkutekijöissään.

- Yhteistyömuodot:

- Marraskuussa -22 kuraattori ja koulupsykologi vierailevat vanhempainillassa

- Lasten kouluun tutustumispäivä toukokuussa 2023

- Vuorentaustan koulun erityisopettajan Niina Koskisen kanssa tehtävä yhteistyö

kevätlukukaudella

- Tulevien ekaluokkien opettajien vierailu päiväkodilla keväällä 2023

- Vanhemmille suunnattu vanhempainilta koululla keväällä 2023

- Esikoululaisten ja heidän tulevien koulukummiensa yhteistyöpäivä toukokuussa 2023

- Vastuuhenkilöt: · päiväkodin johtaja Outi Heinilä ·

- Vuorentaustan koulun rehtori Kaisa Mikkonen ·

- Varhaiskasvatuksen opettajat: Pia Annala ja Tiina Virta

https://www.ylojarvi.fi/library/files/617b9fc9475a6c3d318665cd/Esiopetuksen_siirtym_k_yt_nteet.pdf


- Esi- ja alkuopetuksen erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä tuen lapsiin liittyvissä

asioissa koko esiopetusvuoden ajan. Keväällä varhaiskasvatuksen opettajat pitävät

tiedonsiirtopalaverin yhdessä tulevien ekaluokkien opettajien kanssa.

- Tiedonsiirtokäytänteisiin ollaan suunnittelemassa uutta tiedonsiirtolomaketta
keväälle -23.

PEDAGOGINEN TUKI

Lapsi saa esiopetuksessa tarpeen mukaan yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lasten

yksilölliset haasteet kirjataan oppimissuunnitelmiin tai henkilökohtaisen oppimisen

järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) ja toimintaa suunnitellaan nämä tuen

tarpeet huomioon ottaen. Tukimuotoja on monenlaisia ja niistä valitaan lapselle

tarkoituksenmukaisimmat. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii esikouluryhmiemme

resurssina. Hän konsultoi ja osallistuu ryhmiemme toimintaan, tarvittaessa lasten

palavereihin ja toteuttaa tuen pohjalta pienryhmätoimintaa sekä mallintaa tuen menetelmiä.

Koska lain mukaan lapsilla on oikeus riittävään tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä, olemme

pyrkineet oppimisympäristöjä muokkaamalla ja joustavasti toimimalla tuottamaan yleistä

tukea kaikille sitä tarvitseville lapsille. Riittävän aikuisresurssin olemassaolo on

mahdollistanut myös niiden lasten tukemisen, joilla haasteet eivät ole niin suuria, että

vaatisivat tehostettua tukea, mutta tukematta jättäminen voisi aiheuttaa negatiivisia

oppimiskokemuksia ja myöhemmin ongelmien ja haasteiden kasautumista.

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Kussakin yksikössä laaditaan oppilashuoltosuunnitelma osana lukuvuosisuunnitelmaa. Sitä
päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön,
oppilashuollon toimijoiden, lasten ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa sovitaan
menettelytavoista, joilla henkilöstö, lapset ja huoltajat ja tarvittavilta osin yhteistyötahot
perehdytetään suunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa käytetään monipuolisesti tietoa yhteisön
tilanteesta ja hyvinvoinnista, pedagogisen tuen toteuttamisesta, oppilashuollon ja
oppilashuoltopalveluiden toimivuudesta sekä palvelutarpeista. Olennaisia ovat lasten ja huoltajien,
pedagogisen tuen tiimin ja muun henkilöstön, oppilashuollon ammattihenkilöiden sekä keskeisten
yhteistyökumppaneiden näkemykset ja arviot.



Esiopetusryhmän käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Ammattinimike ja nimi (ei ammattikäyttöön tarkoitettuja puhelinnumeroita!)

lääkäri Merja Hietanen
terveydenhoitaja                                         Miia Haaparanta
psykologi                                                     Suvi Pimiä
kuraattori                                                     Pekka Allen

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

 esiopetusympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta
lisäävät toimet

 esiopetuksen järjestäminen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevina toimina
 lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmien toiminnan edistäminen
 kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet
 oppimisen etenemistä edistävät toimet
 huoltajien osallisuutta lisäävät toimet
 terveellisiä elintapoja edistävät toimet
 lasten osallisuutta edistävät toimet
 pedagogiset menetelmät ja oppilashuollon yhteys esiopetuksen toteuttamiseen
 yhteistoiminta esiopetuksen ulkopuolisten tahojen kanssa
 riskien ennakointi ja vaaratilanteisiin varautuminen
 yksittäistä lasta koskevan monialaisen oppilashuoltotyön sekä

oppilashuoltopalveluiden tarpeen. toteutumisen ja toimintatavan seuranta, arviointi ja
kehittäminen

Esiopetusryhmän ja lähikoulun yhteistyö yhteisöllisessä oppilashuollossa
 Rehtori kutsuu päiväkodinjohtajan ja esiopettajat yhteisölliseen oppilashuoltopalaveriin
kerran lukukaudessa.
Koulupsykologi on tiiviissä yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa syksystä 2022.

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin osallistuvat varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien,
koulukuraattorien, koulupsykologien ja terveydenhuollon edustajat käsiteltävän asian mukaan.
Kokouksissa on toteuduttava monialainen työskentely. Asian käsittelyyn voi tarpeen mukaan
osallistua lasten, huoltajien, muiden asiantuntijoiden tai yhteistyötahojen edustajat.

 Päiväkodin / esiopetusryhmän yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa
syys- ja kaksi kertaa kevätlukukaudella. Tähän kuuluvat päiväkodinjohtaja, esiopettajat
sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Asiasta riippuen kutsumme mukaan myös muita
osallistujia.

Suunnitelma toimenpiteistä, joilla päiväkoti / esiopetusryhmä edistää yhtä tai kahta
painopisteeksi valitsemaansa yhteisöllisen oppilashuollon sisältöaluetta lukuvuonna 2022–
2023.



Kaveritaitojen kehittäminen
Tavoitteena on kiusaamisen nollatoleranssi
Keinot:
Aikuisen välitön läsnäolo päivän tilanteissa, havainnointi, tilanteiden ohjaaminen
tarvittaessa. Positiivinen palaute onnistumisista.
Lasten kanssa on laadittu ryhmän säännöt 30.8.2022

Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.
Osallistumisen säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja
esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen säännöllisestä
osallistumisesta. Lasten osallistumista seurataan esiopetuksen yksiköissä. Huoltajat ilmoittavat
sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin poissaoloihin. 1–5 päivän
poissaoloista ilmoitetaan esiopettajalle ja yli viiden päivän poissaoloon haetaan lupa kirjallisesti tai
sähköisesti päiväkodin johtajalta.

Poissaolojen seuraaminen esiopetusryhmässä ja niihin puuttuminen
Vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolosta. Vanhemmat anovat kirjallisesti
lapselle pidemmän poissaolon (viikko).
Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan, mikäli niillä on vaikutusta lapsen
oppimiseen.

- Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Ohje käsitelty päiväkodissa pvm. 10.10.22

- Kuvaus esiopetusryhmän kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevasta
toiminnasta.
Meillä ei ole kuljetusta tarvitsevia eskareita.

Ylöjärven kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet

- Lasten suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta
äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Suunnitelma käsitelty päiväkodissa pvm.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen (Ylöjärven esiops s. 55–57)

- Lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen
järjestäminen esiopetusryhmässä:

https://www.ylojarvi.fi/library/files/5ed62887475a6c06ec9db147/ylojarven_kaupungin_esi-_ja_perusopetuksen_koulukuljetusperiaatteet_2016_pdf.pdf


Mikäli lapsi tarvitsee jatkuvaa hoitoa, tiedotetaan asiasta niitä työntekijöitä, jotka
ovat lapsen kanssa tekemisissä. Mikäli lapsi tarvitsee lääkitystä, täytetään
huoltajan kanssa lääkehoitosuunnitelma, jossa määritellään annettava lääke,
annostus sekä toimenpiteet, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa.
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Suunnitelman laativat
vanhemmat yhdessä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa.
Mikäli kyseessä on lyhytaikainen lääke, kuten silmätipat, pitää huoltajan tuoda
alkuperäinen lääkemääräys ko. lapselle sekä lääke alkuperäisessä
pakkauksessa, mistä näkyy annostuksen määrä.

Ruokavalion tiedot on toimitettu keittiölle ja siellä huomioidaan, että lapsi saa
oikeanlaista ruokaa. Henkilökunta tietää lasten erityisruokavaliot ja ne on
tarkistettavissa ryhmätilan kaapin oven sisäpuolelta.

Esiopetuksen oppilashuollon tuen järjestämisen periaatteet ryhmässä lapsen
elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa:

Saamme tarvittaessa konsultointiapua varhaiskasvatuksen erityisopettajalta
sekä koulupsykologilta.

Esiopetusryhmässä käytettävät menettelytavat asiantuntijaryhmän
kokoamisessa ja suostumuksen hankkimisessa:

Mikäli esiopetusryhmässä havaitaan tarvetta asiantuntijaryhmän kokoamiselle,
ryhmän opettaja kutsuu koolle tarvittavat asiantuntijat. Mikäli kyseessä on
yksittäinen lapsi, keskustellaan vanhemman kanssa ennen kokoontumista ja
pyydetään lupa asian käsittelemiseksi.
Mikäli on tarve keskustella yleisellä tasolla esiopetusryhmään /sen toimintaan
liittyen, ilman, että lapset nimetään, voidaan keskustelu käydä ilman
vanhempien kanssa käytyä keskustelua.

Oppilashuoltokertomusten laatimisen ja säilyttämisen menettelytavat
esiopetusryhmässä:
Oppilashuoltokertomukset säilytetään päiväkodin toimistossa lukitussa kaapissa.

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa
kuvataan oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä
yhteistyön järjestämiseksi. Oppilashuollon yhteistyö lasten ja huoltajien kanssa sisältää mm.



tiedottamisen, kohtaamisen ja aidon vuorovaikutuksen. Lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu
esiopetuksen arjessa ja kaikessa toiminnassa.

Millä tavalla esiopetusryhmässänne edistetään lasten ja huoltajien aitoa
kohtaamista ja kuulemista lapsen kasvamiseen, oppimiseen ja
hyvinvointiin liittyvissä asioissa?

Vanhempien kanssa käydään syyslukukaudella Leops-keskustelu, jolle varataan riittävästi aikaa
kuunnella vanhempaa.
Päivittäiset kohtaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ylläpitävät luottamuksellista suhdetta
henkilökunnan ja huoltajien välillä.
Asioista keskustellaan avoimesti ja ajantasaisesti.

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

Päiväkodin johtaja vastaa oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta ja toteutumisen arvioinnista.

Miten lukuvuoden 2022–2023 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista
esiopetusryhmässä arvioidaan?
Esiopettajat arvioivat toimintaansa jatkuvasti ja yhteistä keskustelua käydään
oppilashuoltoasioista 1krt/kk pedatiimien yhteydessä.

Miten oppilashuoltotyöstä tiedotetaan esiopetusryhmän lapsille, huoltajille ja
yhteistyötahoille?
Kasvaminen, oppiminen ja hyvinvointi ovat tärkeässä osassa vanhempia tiedotettaessa
koko lukuvuoden ajan.
Koulupsykologin ja kuraattorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat myös vanhemmat
ajantasaisesti tietoisia.
Lasten kanssa keskustellaan hyvinvointiin liittyvistä asioista säännöllisesti.
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