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1. Henkilökunta, työ- ja loma-ajat (yleinen järjestäminen)

Koivurinteen varhaiskasvatusyksikkö
Ruutanantie 748

Tuohitossut alle 3 vuotiaiden ryhmä.
36110 Ruutana

Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Tarja Luuri
tarja.luuri@kangasala.fi
050 5509737

Varhaiskasvatusyksikössä on viisi ryhmää, joista tämän toimintakauden Viherviitoilla toteutetaan
esiopetusta ja siksi se ryhmä liitetään myös Ruutanan esiopetukseen.

Yksikkömme pohjakerroksessa toimivat
tuohitossut@kangasala.fi
050 3049 747
Tiimissä on varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Naavanutut integroitu pienryhmä 3-5 vuotiaille.
naavanutut@ikangasala.fi
050 3641 645
Tiimissä toimii kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä 1-2
avustajaa.

Viherviitat pienetty esiopetusryhmä.
viherviitat@kangasala.fi
050 3578 383
Tiimissä toimii kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä
avustaja

Varhaiskasvatusyksikön keskikerroksessa toimivat
Sammalsukat 3-5 vuotiaat.
sammalsukat@kangasala.fi
040 1336 588
Tiimissä on varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Kaarnahatut 3-5 vuotiaat.
kaarnahatut@kangasala.fi
050 3060 784
Tiimissä toimii kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Syksyn
ajan toinen varhaiskasvatuksen opettajan paikoista on täytetty varhaiskasvatuksen
lastenhoitajalla.
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Talomme on suljettuna heinäkuussa ja joulun aikoihin ja silloin on auki Harjunsalon
varhaiskasvatusyksikkö. Koulujen syys- ja talvilomalla talomme on auki mutta ryhmiä yhdistellään.

1. Toimintaperiaatteet

Toimintamme pohjana on kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Jokainen lapsi on yhtä tärkeä
ja havainnoimalla lasten toimintaa pyrimme löytämään lasten mielenkiinnon kohteita ja
käyttämään niitä toimintaa ohjaavana tekijänä. Hyvän huomaamista ja positiivisen ajattelun
käyttämistä kehitetään johtoajatuksena tällä kaudella. Jokaisella on oikeus olla lapsi, oikeus
ilmaista itseään ja näyttää tunteensa. Toiminnalle luodaan turvallinen ilmapiiri ja kiusaamista ei
sallita. Toimintamme pohjaa pienryhmäpedagogiikalle.

Henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä ja yhteisillä palavereilla pyritään luomaan
toimintakulttuurille yhtenäistä pohjaa ja muokkaamaan arjen käytännöistä sujuvia ja toimintaa
tukevia käytäntöjä. Tiimien omissa palavereissa rakentuu tiimin omat arjen käytännöt vasun
toteuttamiseen huomioiden ryhmän lasten ikärakenteen ja vanhempien toiveet.

2. Kehittämiskohteet (prosessi- ja asiakkuusnäkökulmat)

Kehittämiskohteina nostimme edellisen toimintakauden aikana toteutetun asiakaskyselyn
pohjalta

§ ulkona oppimisympäristön monipuolistaminen.
- kysytään lapsilta heidän mielenkiintonsa kohteita
- hyödynnetään Ruutanan vanhasta varhaiskasvatusyksiköstä jäänyttä tavaraa

ulkoleikeissä
- käytetään ”viltti” leikkejä ja siihen mukaan esim. poneja, eläimiä
- pihasäännöt laadittiin molempiin pihoihin ja näin yhtenäistämme toimintakäytäntöjä
- virikkeellinen ja monipuolinen ympäristö saadaan myös jo olemassa olvilla leluilla, kun ne

ovat ”kauniisti” esillä
- kehitämme käytäntöjä siisteyden ylläpitämiseen ulkovarastoissa

§ lasten ja vanhempien osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
- talon vanhempainillassa esimies nostaa esille
- talon vanhempainillassa tiimin kyselevät omilta perheiltään mitä perheet toivovat esim.

lasten syntymäpäivien järjestämisestä
- tiimit miettivät oman tiiminsä toiminnassa, kuinka lasten osallisuus huomioidaan tiimin

toiminnassa
- tiimit voisivat toteuttaa omissa tiimeissään asiakaskyselyn huoltajille syyskaudesta, vaikka

koko kaupungin kysely toteutettaisiin keväällä. Syksyllä toteutetusta huoltajien antamasta
arvioinnista tiimi saavat kevään toimintaa hyvää pohjaa.

§ tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden monipuolisempi hyödyntäminen
- henkilökunnan koulutuksella
- muistamalla hyödyntää myös sanomalehtiä, kirjallisuutta
- hyödyntämään talon kännykällä ja/tai kameralla otettavia kuvia
- ruutuaikaa ei ole tarvetta lisätä

Kehittämiskohteina nostimme henkilökunnan näkemyksenä työhyvinvoinnin. Työhyvinvointia
tuetaan yhteisillä suunnittelupäivillä ja yhteisillä pedagogisilla illoilla (pedailta). Pystyäksemme
aloittamaan pedaillan kohtuullisella aikataululla työpäivän päätteeksi tulemme sulkemaan
yksikkömme max 4 kertaan toimintakaudessa jo klo 16.30. Muutoksesta informoimme huoltajia ja
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pyrimme näin varmistamaan, ettei heille aiheutusi kohtuutonta haittaa yksikkömme
aikaisemmasta sulkemisesta.

3. Tiedottaminen (ulkoinen)

Varhaiskasvatusyksikön johtaja tiedottaa huoltajia koko yksikköä koskevissa asioissa sähköpostilla.

Tiimit tiedottavat oman tiiminsä huoltajia sekä sähköpostilla että päikkyviestien kautta. Tiimeillä on
myös käytössä ilmoitustaulu.

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

Teemme kiinteästi yhteistyötä Ruutanan esiopetuksen sekä Ruutanan varhaiskasvatusyksikön
kanssa. Yhteistyökäytäntöjä suunnitellaan, ylläpidetään ja kehitetään yhteisten palavereiden
merkeissä, yhteisillä suunnittelupäivillä sekä yhteisissä pedagogisissa illoissa. Iltapäivisin kaikki pihat
yhdistyvät keskipihaan klo 16.45 ja henkilökuntana paikalle jää joku omasta yksiköstä, Ruutanan
varhaiskasvatusyksikön tai Ruutanan esiopetuksen henkilökunnasta. Meillä on myös yhteisiä
tapahtumia, joita toteutamme yhdessä ryhmiä sekoitellen tai kaikissa yksiköissä samaan aikaan.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) käy säännöllisesti ryhmissä ja häneltä
saamme tukea ja vinkkejä arkeemme. Hänen kiertoaikataulunsa on nähtävillä ryhmän
ilmoitustaululla ja henkilökunta tiedottaa hänen käynti päivänsä lapsenne ryhmässä huoltajille.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on myös läsnä tiimin palaverissa ja yhdessä henkilökunnan
kanssa voi suunnitella toimintaan ja yhdessä miettiä toimintaa tukevia rakenteita.

Ateria- ja siivouspuolen kanssa olemme päivittäin kiinteästi yhteistyössä. Pidämme yhteisen
palaverin 1-2 x toimintakaudessa ja näin voimme yhdessä sopia arjen käytännöistä.

Ruutanan koulun kanssa olemme myös yhteistyössä. Varhaiskasvatusyksikön johtaja ja koulun
rehtori kokoontuvat kerran kuussa ja sopivat yhteisesti koskevista asioista mm. kirjastokäyntien
aikataulutusta.  Laajennettu turvatiimi on myös yhteistyötä, jonka myötä sovitaan
pelastusharjoituksia ja muita turvallisuuteen liittyviä asioita. Laajennetussa turvatiimissä on
mukana koulun rehtori, varhaiskasvatusyksikön johtaja ja koulun opettaja.

Pikkukirkko on yhteistyötä seurakunnan kanssa. Pikkukirkko käy talossamme 6-8 kertaa
toimintakaudessa. Ryhmien ilmoitustauluilla on nähtävillä pikkukirkon ohjelma, josta huoltajat
voivat sen nähdä.

Pihassamme käy kirjastoauto kerran viikossa ja ryhmät käyvät siellä pienen lapsiryhmän kanssa.

Ruutanan neuvolan kanssa olemme yhteistyössä lasten 1½- ja 4- vuotisarvioiden kautta.
Huoltajan varatessa aikaa neuvolaan lapsensa 1½ vuotis- tai 4 vuotisneuvolaan lapsen
varhaiskasvatusyksikön ryhmästä huoltajan mukaan annetaan ”Samalla polulla” -kaavake, jonka
on täyttänyt ryhmän henkilökunta. Näin neuvolaan välittyy tietoa lapsesta varhaiskasvatusyksikön
arjessa.

Koivurinteen vanhempainyhdisty Ry:n kanssa teemme yhteistyötä. Yhdistys järjestää
Koivurinteessä vuosikokoukset. Yksikön johtaja toimii yhdistyksen ja varhaiskasvatusyksikön välisten
viestien välittäjänä. Jos yhdistyksellä on yksikön huoltajille välitettävää tietoa he lähettävät sen
yksikön johtajalle ja hän välittää tiedon huoltajien sähköpostiin. Yhdistyksen palaverissa on
mukana Koivurinteen henkilökunnan jäsen ja myös näin välittyy tieota. Yhdistys myös ylläpitää
yhteyttä yksikön johtajaan sähköpostilla tai sopimalla yhteisen tapaamisen.
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Tarvittaessa teemme yhteistyötä mm. perheneuvolan tai toimintaterapeuttien kanssa.

5. Oppimisympäristö

Muokkaamme varhaiskasvatusyksikön sisätiloja lapsia ja toimintaa tukevaksi oppimisympäristöksi
jossa leikkitavarat ja pelit ovat lasten tasolla ja näin heidän saatavillaan. Toimintaympäristöömme
niin ulkona kuin sisällä tutustumme pienryhmittäin leikin kautta tai toiminnallisissa osuuksissa, joissa
opettelemme käden taitoja, musiikin kuuntelua tai kuuntelemme satuja. Ryhmissä esillä olevia
leluja voidaan vaihdella ja yhdessä lasten kanssa sopia mitä leluja kulloinkin pidetään esillä.

Oman pihamme lisäksi hyödynnämme lähimetsää ja rannan nurmikko-aluetta. Voimme
harjoittaa motorisia taitoja kiipeilemällä kiville tai puihin, hyppimällä ojien yli tai vain kulkemalla
epätasaisessa maastossa. Voimme ihmetellä luonnon moninaisuutta ja myös vuodenaikojen
vaihtelua ja huomioida lähellä olevan Vesijärven moninaisuuden. Talvella kelien salliessa
pääsemme luistelemaan joko järven jäälle tai koulun pihaan jäädytetylle luistinradalle.
Hiihtäminen onnistuu rannan nurmikkoalueella, järven jäällä tai pellolla, jonne pääsemme
turvallisesti kulkemaan tien ali tunnelin kautta.

Oman ulkoilupihamme toiminnan monipuolistamista pyrimme vahvistamaan lelujen lisäämisellä
sekä varastojen siisteydellä.

Koivurinteen jumppasali on tiimien käytössä kerran viikossa ja siellä hyödynnämme
liikuntavälineitä erilaisten temppuratojen rakentelussa tai muissa motorisissa harjoituksissa.
Polkuautoilla ajelu tai sählyn pelaaminen on myös toteutettavissa.

6. Osallisuus (huoltajat ja lapset, oppimisympäristö, suunnittelu, arviointi, lapsen vasu)

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ensimmäinen keskustelu pyritään käymään kahden
kesken huoltajan ja varhaiskasvatusyksikön opettajan kanssa ja näin luodaan pohjaa tulevalle
yhteistyölle. Lapsen varhaiskasvatuskeskustelun käy huoltajan kanssa tiimin varhaiskasvatuksen
opettaja kerran toimintakaudessa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkastellaan
uudelleen toimintakauden keväällä.  Keväällä myös lapset osallistuvat toiminnan arviointiin
kuvakorttien avulla ja se kirjataan lapsen vasuun kohtaan arviointi. Aina kun huoltajalla nousee
huoli lapsen asioissa voi pyytää henkilökunnalta aikaa keskustelulle myös muina kuin sovittuina
vasuaikoina.

Lapsen osallisuutta huomioidaan jokaisessa tiimissä lapsen ikätasoisella tavalla. Lapset osallistuvat
arjen eri asioihin esim. ruokailussa kattamiseen, itsenäiseen ruuan ottamiseen. Näin tuemme
lapsen omatoimisuutta mutta aikuisen ollessa vieressä auttajana. Lasten kiinnostuksen kohteita
huomioidaan kuuntelemalla heitä herkällä korvalla ja heidän toimintaansa havainnoidaan ja
näin saada toimintaan mukaan lapsia kiinnostavia asioita tai ilmiöitä. Voimme myös
henkilökuntana olla oppijoina kun kuuntelemme lapsen sanomaa.

Toiminnan dokumentoinnilla
Huoltajia kannustetaan varhaiskasvatus yksikön ja lapsensa oman tiimin toimintaan mukaan
vanhempainillassa. Koivurinteen vanhempainyhdistys ry esittäytyy vanhempainillassa ja sen
kautta on myös huoltajien mahdollisuus osallistua yksikkömme toimintaan.

Huoltajilla on mahdollisuus arvioida tiimin toimintaa tiimin omalla palautteen keräämisen tavalla
syksyn toimintakaudesta ja keväällä koko kaupungin järjestämän arviointikyselyn avulla.
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Yksikössämme toimii Koivurinteen vanhempainyhdistys Ry, johon huoltajat voivat halutessaan
liittyä. Yhdistys esittelee toimintaansa vanhempainillassa.

7. Pedagoginen tuki

Talomme varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on kiinteä osa talomme henkilökuntaa ja hän
kiertää yksikkömme kaikissa ryhmissä. Yhdessä henkilökunnan kanssa hän luo ryhmän lapsia
tukevaa toimintakulttuuria. Veo toimii myös yksikön johtajan tukena. Veon yhteystiedot löytyvät
ryhmistä ja huoltajilla on mahdollisuus olla häneen yhteydessä. Tiimit myös ilmoittavat huoltajille
ajankohdan jolloin veo on mukana tiimin päivässä.

Veon tullessa ryhmään ryhmällä on jo ennakkoon mietittynä asioita, joita he yhdessä veon kanssa
käyvät läpi. Veo osallistuu tiimin palaveriin ja siinä voidaan käydä lävitse veon:n huomiot ja
ehdotukset esim. miten ryhmän arkit tai eritilanteet voisivat toimia paremmin tai nouseeko huolta
jostain lapsesta. Ryhmän henkilökunta on yhteydessä perheeseen ja sopivat yhteisen palaverin
jossa myös veo on läsnä. Pukemistilanteessa voidaan myös tilannetta rauhoittaa järjestämällä
lapselle oma rauhallinen pukemispaikka ja näin antaa lapselle aikaa ja mahdollisuus toimia
itsenäisesti.Tarvittaessa käytetään erilaisia menetelmiä tukemassa arjen kulkua ja toimintaa
ryhmissä. Kuvat, piirtäminen ja ohjeiden pilkkominen siirtymätilanteissa on huomattu joissakin
ryhmissä arkea helpottavaksi toiminnaksi.

Henkilökunta kokoontuu yhteen kerran kuussa toteutuvan pedatiimin ja kerran kuussa toteutuvan
kasvattajakahvilan merkeissä. Yhteisissä palavereissa kaksi kertaa kuussa henkilökunta luo arjen
toimintaa tukevia käytäntöjä ja pedatiimissä myös veo on läsnä.

8. Yksityinen palveluntuottaja


