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1. Yhteystiedot (yleinen järjestäminen) Voivat olla myös nettisivuilla/esitteessä, ei tässä
Huutijärven päiväkoti, Mäyrävuorentie 6, 36200 Kangasala. Päiväkodinjohtaja Sirpa Tehomaa. 4
päiväkotiryhmää: tiitiäiset, mörri-möykyt, menninkäiset ja kimalaiset. Lisäksi avoimen
varhaiskasvatuksen ryhmät ma -pe
2. Toimintaperiaatteet (ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa, retket ja projektit,
tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen, tieto - ja
viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen)
Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin on. Otamme huomioon sekä yksittäisen lapsen että
ryhmän tarpeet toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lapsi osallistuu päivän
aikana monipuoliseen toimintaan ja saa riittävästi ravintoa,liikuntaa ja lepoa. Liikunta sekä sisäettä ulkotiloissa kuuluu Huutijärven päiväkodin päivittäiseen arkeen. Hyödynnämme sekä
Mäyrävuoren että Kuohunharjun ulkoilualueita säännöllisesti ryhmien retkipäivinä. Sisätiloissa
liikuntaa toteutetaan päivittäin sekä aikuisten ohjaamina ja suunnittelemina tuokioina kuin myös
lasten toiveita kuunnellen ja toteuttaen. Enemmän liikettä, vähemmän istumista.
Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistunut, nyt alkaa tutustuminen ja toteutus.
Otamme kaikki lapset ja aikuiset huomioon suunnitelman mukaisesti.
Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksesta valmistuu myös suunnitelma tälle syksylle. Isompien
lasten osalta tulemme harjoittelemaan esim. valokuvausta ja tiedonhakua esim. tietokoneelta voi
harjoitella kaikenikäisten kanssa. Edelleen toiminnan keskiössä on enemmän liikettä, vähemmän
istumista.
3. Kehittämiskohteet (prosessi- ja asiakkuusnäkökulmat)
Uuden tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelman käyttöönottaminen, vanhempien ja lasten
osallisuuden lisääminen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ja uuden tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelman käyttöönottaminen
4. Tiedottaminen (ulkoinen)
Perheiden kanssa käydään keskusteluja päivittäin, viikkokirjeet lähtevät huoltajille viikoittain
sähköisesti. Nettisivuilta löytyy yhteystiedot sekä ryhmien että päiväkodinjohtajan osalta, perheille
tiedot on annettu päiväkotiin tullessa. Kiireelliset asiat, esim lasten sairastumiset hoidetaan aina
puhelimitse. Viralliset tiedotteet tulevat pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä.

5. Yhteistyö (yhteistyökäytännöt, yt-kumppanit, alueellinen yt, esi- ja alkuopetuksen yt)
Yhteistyö ateria- ja siivouspalvelun ja talonmiespalvelun osalta on päivittäistä. Esiopetus on
fyysisesti koulun kanssa saman katon alla, mutta palavereissa ja yhteisissä pedagogisissa illoissa
puhutaan saman pöydän äärellä alueen asioista. Esiopetuksen ja päiväkodin lapset tapaavat
satunnaisesti toisiaan toimintavuoden aikana.
6. Oppimisympäristö
Ryhmillä on käytettävissä omat ryhmätilat, sali ja iltapäivisin myös kerhon tilat. Ympäristöä
muokataan erilaisten teemojen pohjalta aina aiheeseen sopivaksi. Parven ”peuhula” on erittäin
suosittu leikkipaikka. Lasten omien ideoiden pohjalta rakennetaan myös uusia ympäristöjä.
Huutijärven päiväkoti on yksi kolmesta päiväkodista jotka saivat opetushallituksen rahoitusta
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oppimisympäristön muutokseen kohti nykyaikaa. Vanhemmilla ja lapsilla on myös mahdollisuus
vaikuttaa tähän työhön.
7. Osallisuus (huoltajat ja lapset, oppimisympäristö, suunnittelu, arviointi, lapsen vasu)
Huoltajat voivat osallistua monella tavalla päiväkodin toimintaan. Vanhempainillat, erilaiset
tapahtumat ja juhlat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Erilaisia kyselyitä tehdään sekä ryhmä-,
päiväkoti- ja kuntakohtaisesti. Ryhmillä on käytettävissä omat ryhmätilat, sali ja iltapäivisin myös
kerhon tilat. Ympäristöä muokataan erilaisten teemojen pohjalta aina aiheeseen sopivaksi.
Parven ”peuhula” on erittäin suosittu leikkipaikka. Lasten omien ideoiden pohjalta rakennetaan
myös uusia ympäristöjä. Huutijärven päiväkoti on 1 3:sta päiväkodista jotka saivat
opetushallituksen rahoitusta oppimisympäristön muutokseen kohti nykyaikaa. Vanhemmilla ja
lapsilla on myös mahdollisuus vaikuttaa tähän työhön.
Lapsen vasuun kirjataan vanhempien huomiota, toiveita ja ajatuksia lapsen kanssa toimimisesta.
Vanhempien kuuntelu ja keskustelu lapsen asioissa on toimivan arjen perusta. Lapsi on osallisena
päivän lukuisissa, erilaisissa tapahtumissa. Isommat lapset osaavat sanoittaa tekemisiään ja
osallistuvat esim. lasten kokouksiin. Pienempien mielenkiinnon kohteita seuraamalla ja
havainnoimalla pystytään lasten osallisuutta lisäämään.
Yhdessä lasten ja vanhempien kanssa suunnitellaan tulevaa ja mietitään mielekkäitä
kokonaisuuksia. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisää kun kaikki tuntevat toisensa yli ryhmärajojen,
niin aikuiset kuin lapset.

8. Pedagoginen tuki
Päiväkodin arjessa mukana on myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja(veo). Hän vierailee
ryhmissä säännöllisesti ja antaa pedagogista tukea sekä henkilökunnalle että lapsille ha heidän
perheille. Tarvittaessa päiväkoti järjestää tukitoimia yksittäisille lapsille ja lapsiryhmille.
Yhteistyötahoina toimivat esim. perheneuvola, lasten neuvola, puheterapeutit ja fysioterapeutit.
Tuen tarpeita selvitellään yhdessä perheen kanssa ja lapselle tarjotaan tukea hänen
tarvitsemissaan asioissa.

