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1. Yksikön tiedot

          Huutijärven päiväkoti, Mäyrävuorentie 6, 36200 Kangasala
          Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sirpa Tehomaa

           Lapsiryhmät: tiitiäiset ( alle 3v) 040 1336461 tiitiaiset@kangasala.fi
                                  mörri-möykyt ( 3-5v)  040 1336459 morri-moykyt@kangasala.fi
                                  menninkäiset (3-5v)  040 1336458 menninkaiset@kangasala.fi

          Toimintavuosi 01.08.2019 - 31.07.2020. Koulujen loma-aikoina yksikkö on joko suljettu tai toi-
          mintaa on supistettu tai yhdistetty toisten yksiköiden kanssa.
          Koulujen loma-ajat: syysloma: 14.-20.10.2019
                                             joululoma: 21.12.2019 - 06.01.2020
                                             talviloma: 24.02. -1.03.2020
                                             kesäloma: 31.05.2020-

2. Toimintaperiaatteet

        Jokainen lapsi on arvokas juuri sellaisena kuin hän 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 sisä- että ulkotiloissa kuuluu päivittäiseen arkeen. Hyödynnämme
         sekä Mäyrävuoren että Kuohunharjun ulkoilualueita viikoittain ryhmien retkipäivinä.
         Sisätiloissa liikuntaa toteutetaan päivittäin sekä aikuisten ohjaamina ja suunnittelemina
         tuokioina että lasten toiveiden pohjalta tapahtuvana toimintana. Enemmän liikettä,
         vähemmän istumista.

         Hyvät käytöstavat ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kulkevat arjen tilanteissa
         vahvasti mukana. Kiitos, ole hyvä, anteeksi - tärkeitä pieniä sanoja monessa tilanteessa.
         Kaikki eivät vielä osaa tai ymmärrä jokaista asiaa, mutta opettelemme toimimaan
         yhdessä niin että kaikilla on tilaa ja uskallusta olla oma itsensä ja ymmärtää asioita
         toisen näkökulmasta. Esim. piiritilanteessa odotetaan omaa vuoroa, kuunnellaan toista
         lasta tai aikuista.

3. Kehittämiskohteet (prosessi- ja asiakkuusnäkökulmat)

         Tieto- ja viestintäteknologia(TVT)-suunnitelmaa jalkautetaan edelleen arkeen.
         Kirjoja luetaan päivittäin (sekä kuvakirjoja että unisatuja). Valokuvausta harjoitellaan
         edelleen, jokainen lapsi saa ottaa ainakin 1 valokuvan kauden aikana.
         Viime vuoden aikana saimme oppia Quiver-ohjelmasta, sitä käytetään isompien
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         lasten kanssa.
        Bee-Potit ovat hankintalistalla oppimisympäristöhankkeen puitteissa.
        Lapset valitsevat netistä yhdessä aikuisen kanssa värityskuvia.
        Yhdessä lasten kanssa otetaan kuvia erilaisista päivän tapahtumista. Kuvien katsominen
        myöhemmin ja niistä voidaan valita yhdessä lapsen/lasten kanssa mitä lähetetään
        huoltajille.

        Oppimisympäristöhanke, kts kohta 6

4. Tiedottaminen (ulkoinen)

         Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa lasta tuodessa ja hakiessa
         Viikkokirjeet ryhmistä sähköpostitse perheille
         Päikky-mobiilin kautta lasten läsnä- ja poissaolot, myös tiedottamista ja kuvien
         lähettämistä.
         Päivän aikana nopeasti vastausta tarvittaviin tilanteisiin, esim. lapsen sairastuminen,
         puhelin on nopein väline. Myös tekstiviestit käytössä tarvittaessa.

5. Yhteistyö (yhteistyökäytännöt, yt-kumppanit, alueellinen yt, esi- ja alkuopetuksen yt)

         Yhteistyö ateria- ja siivouspalvelun ja teknisen puolen(kiinteistönhoitaja) kanssa on
         päivittäistä. Esi- ja alkuopetus on koulun katon alla, mutta esiopetuksen kanssa on
         yhteisiä koulutuksellisia, vapaa-ajan ja työhyvinvoinnin tilaisuuksia.
         Tällä alueella ei ole muita kunnallisia tai yksityisiä päiväkoteja.
         Seurakunnan kanssa teemme yhteistyötä Pikkukirkkojen osalta.

6. Oppimisympäristö

         Huutijärven päiväkoti sai Opetushallitukselta rahaa yhdessä Pikkolan ja Suoraman pk:ien
         kanssa oppimisympäristöjen muokkaukseen. Avoimen varhaiskasvatuksen (kerhotoiminta)
         loputtua pk:lla entiset kerhojen tilat muokattiin koko pk:n ruokalaksi. Ryhmätiloihin saatiin
         enemmän tilaa kun ruokapöydät siirrettiin. Ryhmätiloissa on kuitenkin mahdollisuus myös
         pöydän ääressä tehtäviin asioihin. Erilaiset projektit niin leikin kuin muiden asioiden tiimoilta
         voi nyt jättää odottamaan seuraavaa päivää, ruokailun tähden ei tarvitse kerätä pois.
         Kerhon sisäeteiseen tuli taidetila. Liikuntavälinevarastosta tuli visuaalisesti rauhallinen tila,
         jossa on mahdollista huomioida eri aistein tapahtuvia asioita(kuulo, näkö, kosketus).
         Monelle muulle pienryhmätilalle on jo suunnitelmia, tulemme toteuttamaan niitä tämän
         vuoden aikana.

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
pienryhmätilat. Ympäristöä muokataan erilaisten teemojen pohjalta aina aiheeseen



Sivistyskeskus/ Yksikön toimintasuunnitelma (julkinen) 2019-2020
Varhaiskasvatus

sopivaksi. Parven ”peuhula” on erittäin suosittu leikkipaikka. Lasten omien ideoiden pohjalta
rakennetaan myös uusia ympäristöjä.

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  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. Hän vierailee
   ryhmissä säännöllisesti ja antaa pedagogista tukea sekä henkilökunnalle että lapsille ja

         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.

9. Yksityinen palveluntuottaja


