
KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

1

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA
LUKUVUODELLE 2019-2020
(Palautetaan elokuun loppuun mennessä)

Päiväkoti: Liutun päiväkoti

Esiopetusyksikkö: Reuhurinne

Esiopetusyksikön
yhteistyökoulu:

Vatialan koulu

Päivämäärä 27 / 08 2019

Esiopetusyksikön esimiehen
allekirjoitus

Mari Sandström

versio
numero

päivämäärä ja muutoksen tekijä muutos

1 20.8.2019 SL, MK



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

2

1 ESIOPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

(esim. esiopetuksen työ- ja loma-ajat, henkilökunta)

Esiopetusryhmässä toimii kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja.

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019

Syysloma 14.-20.10.2019

Joululoma 21.12.2019-6.1.2020

Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020

Talviloma  24.2.-1.3.2020

Pääsiäisloma 10.4.-13.4.2020

Lakisääteisen vähintään 700 tuntia vuodessa kestävään maksuttomaan esiopetukseen
ovat oikeutettuja kaikki lapset vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Päivittäinen
esiopetusaika on 8.30- 12.30.  Lukukausi noudattaa kouluissa noudatettavia toiminta-
aikoja.
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2 ESIOPETUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

2.1 Suunnittelun periaatteet

(esim. suunnitteluajankohdat ja käytännöt)

Viikottain on käytössä opettajilla 5 tuntia päiväkodissa tapahtuvaa suunnittelua. Opettajat
suunnittelevat yhdessä tunnin maanantaisin. Tänä vuonna iltavuorolaisen suunnittelu
tapahtuu pääasiassa aamuisin, ennen esiopetuksen alkua ja aamu- ja välivuorolaisen
suunnittelu iltapäivisin. Tiimin yhteinen suunnitteluaika on tiistaisin n. 1h 15 min. Tällöin
käydään läpi viikon tärkeimmät asiat sekä lapsilta ja perheiltä nousseita asioita.

Reuhurinteessä toiminnan suunnittelua raamittaa koteihinkin jaettu kahden viikon kiertävä
viikko-ohjelma, joka sisältää kaikkia oppimisen alueita. Tarkemmat  päivittäiset
suunnitelmat lähetetään koteihin viikkokirjeen muodossa aina maanantaisin ja ne kirjataan
myös tiimin yhteiseen kalenteriin. Viikko-ohjelma on joustava runko, joka mahdollistaa
myös tarttumisen lapsilta nouseviin ideoihin ja keskittymään niihin pidemmäksikin aikaa.
Viikko-ohjelman poikkeuksellisista sisällöistä tiedotamme huoltajille sähköpostitse
viikkokirjeissä ja äkillisistä muutoksista  Päikky-sovelluksessa ja ilmoitustaululla. Vastuutamme
lapsia itse kertomaan hakijalle päivittäin, mitä olemme käsitelleet ja tehneet tai mikä on
lapselle itselleen ollut merkityksesllistä päivän aikana. Myös lasten tekemä toiminnan
suunnittelu ja lastenkokousten muistiot suunnitelmineen ja arviointeineen ovat näkyvillä.
Huoltajien ja lasten kanssa  kanssa laaditut lasten henkilökohtaiset esiopetuksen
oppmissuunnitelmat otetaan osaksi toiminnan suunnittelua.
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2.2 Toimintakulttuuri

- yleistä toimintakulttuurin kuvausta

Toimintaamme ohjaa Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen
opetussuunnitelma, yksikön oma toimintasuunnitelma ja esiopetuksen lukuvuosi-
suunnitelma. Liutun päiväkodissa käydyn arvokeskustelun pohjalta arjessamme haluamme
korostaa seuraavia toimintaperiaatteita;  turvallisuus, sensitiivisyys, kunnioitus, yhteisöllisyys
ja hyvinvoiva lapsi. Toimintaperiaatteet ovat linjassa Kangasalan
varhaiskasvatussuunnitelman arvojen kanssa.

Turvallisuus

Lapsellaon oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Päiväkodissamme turvallinen arki
syntyy takaamalla mahdollisimman pysyvä lapsi-kasvattajasuhde. Näin lapselle syntyy
luottamussuhde häntä hoitavien aikuisten kanssa. Poissaolotilanteisiin järjestämme
mahdollisuuksien mukaan tutut ja ammattitaitoset sijaiset. Turvallinen arki edellyttää myös
että aikuisia on aina riittävästi suhteessa lasten lukumäärään. Ryhmien sisällä toimii pysyvät
pienryhmät. Lapsiryhmissä on myös toistuva arjen rakenne ja aikataulutus, jonka avulla
myös lapsen on helppo ennakoida omaa arkeansa ja tapahtumia siinä.

Päiväkodissa on kaikkia koskevatyhteiset säännöt niin sisällä kuin ulkona. Aikuisella on
valvontavastuu ja hänen tehtävänään on huolehtia sääntöjen johdonmukaisesta
noudattamisesta. Rajoista pidetään kiinni ja tilanteet viedään loppuun esim.
vertaissovittelumenetelmää apuna käyttäen. Kun lapsi tietää, mitä häneltä ja muilta
odotetaan, arki on turvallista. Kolme tärkeintä sääntöä on:

1. Puhu kauniisti

2. Älä satuta

3. Anna työrauha

Aikuisen tehtävänä on myös tarjota turvallista syliä ja läsnäoloa niitä tarvitseville. Tämä
tapahtuu olemalla aidosti saatavilla koko päiväkotipäivän ajan. Havainnoimalla lapsia,
opimme tulkitsemaan yksittäisten lasten tarpeita ja vastaamme niihin arjessa. Lapselle
annetaan myös mahdollisuus kokeilla ja epäonnistua turvallisessa ympäristössä kannustaen
ja positiivisesti kannatellen.

Lapsen turvallisuuden tunnetta lisää myös päiväkotihenkilöstön ja lapsen huoltajien
yhteisymmärrys ja yhteistoiminta lapsen parhaaksi. Aloitamme yhteistyön ja luottamuksen
rakentamisen jo ensimmäisestä kohtaamisesta aloituskeskustelussa.

Sensitiivisyys

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään ja yhteisön jäsenenä.
Tämä mahdollistuu, kun aikuiset ovat arjessa aidosti läsnä ja kuulolla sekä asettumalla
lapsen tasolle. Lapsen kanssa keskustellaan vuorovaikutteisesti ja esitetään tarkentavia
kysymyksiä, jotta lapsen oma ajatus ja näkökulma tulevat kuulluksi. Huomioidaan
sensitiivisesti lapsen oma temperamentti ja rytmi. Tämä mahdollistuu, kun aikuinen antaa
aikaa ja tilaa lapsen omalle pohdinnalle ja tavalle olla osallisena. Lapsen mielipiteitä ja
ideoita arvostetaan ja ne ovatkin tärkeänä rakennuspalikkana arjen toimintaa
suunniteltaessa. Pienryhmissä toimiminen mahdollistaa yksilöllisen huomioimisen ja
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keskustelun. Lapsella on myös oikeus ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään.
Päiväkodissamme kaikki tunteet ovat sallittuja ja niille annetaan sekä tilaa että aikaa.
Aikuisen tehtävänä on olla tukena ja kuulla lasta myös kiukun hetkellä. Lapsi kohdataan
sensitiivisesti ja autetaan häntä käsittelemään pahaa oloa hänelle ominaisella tavalla.
Lapsen oma rytmi huomioidaan asioiden käsittelyssä. Tilanteisiin palataan aikuisen
johdolla, mikäli lapsi ei ole valmis heti käsittelemään pahaa oloaan.

Kunnioitus

Liutun päiväkodissa vaalimme ihmisten ja ympäristön kunnioittamista sekä kauniita
käytöstapoja. Kasvattajien esimerkki on avainasemassa, kun opetellaan toisen ihmisen
kunnoittavaa kohtaamista ja hyviä käytöstapoja. Ristiriitatilanteet ratkomme toistemme
näkökulmia kunnoittaen vertaissovittelua apuna käyttäen. Kiusaamiseen puutumme
välittömästi. Aikuisen velvollisuus on omalla esimerkillään  kohdella kaikkia tasa-arvoisesti ja
oikeudenmukaisesti. Korostamme toisen koskemattomuuden kunnioittamista ja
empatiataitojen opettelua.

Opettelemme arvostamaan muiden taitoja ja osaamista. Kehumme päivittäin lapsia ja
toisiamme, jotta päiväkotiin syntyy myönteinen, toisiamme kunnioittava ja arvostava
ilmapiiri. Näin positiivisen palautteen antaminen tulee luontevaksi. Opettelemme myös
arvostamaan omaa yksilöllistä tapaa tehdä ja ajatella sekä omia taitoja.

Opettelemme myös toimintaympäristön sekä luonnonvaraisen ympäsristön
kunnioittamista. Opettelemme yhteisistä tavaroista ja tiloista huolehtimista ja vastuun
kantoa. Toiminnassa korostamme myös aikuisten ja lasten työrauhan kunnioittamista.
Aikuisen tehtävä on lisäksi sanoittaa ja ohjata lasten huomio kauniisiin ja huomionarvoisiin
asioihin ympäristössä ja näin vahvistaa lapsen luontosuhdetta. Posiitiviset kokemuksen
luonnosta ja lähiympäristöstä edesauttavat kestävän kehityksen toimintatapoihin
sitoutumista. Opettelemme lasten kanssa säästäväisyyttä ja kierrättämisen merkitystä.

Päiväkodissamme vaalimme ja kunnioitamme myös moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Kasvattajat luovat omalla esimerkillään moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin. Tämä
ilmenee kaikkien lasten ja aikuisten samanarvoisena ja kunnioittavana kohtaamisena
taustasta tai muista tekijöistä riippumatta. Jokaiselle lapselle annetaan aito
valinnanmahdollisuus, niissä asioissa, joihin hänellä on edellytykset itse vaikuttaa.

Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu
edelleen lasten, heidän huoltajiensa ja henkilöstön vuorovaikutuksessa.  Perheiden toiveita
ja näkemyksiä kuullaan ja kunnioitetaan. Kasvattajien tehtävä on ottaa selvää lasten
kotikulttuureista yhteistyössä huoltajien kanssa, sekä tutustuttaa lapsia niihin. Terveeseen ja
kunnioittavaan uteliaisuuteen kannustetaan. Katsomuskasvatuksen mukaisesti annamme
lapselle mahdollisuuden osallistua joko seurakunnan järjestämään Pikkukirkko-toimintaan
tai päiväkodin järjestämään Pikkupohtijat toimintaan tai valitsemaan näiden välillä
tapauskohtaisesti.

Yhteisöllisyys

Liutun päiväkodissa korostamme yhteisöön kuulumista ja kasvattajat ovat kaikkia lapsia
varten. Tarjoamme lapsille kokemuksia olla osallisena päiväkodin toiminnassa yli
ryhmärajojen (seikkailupäivät, adventtihetket, muut päiväkodin yhteiset tapahtumat).
Järjestämme  perheille yhteisiä tapahtumia, joissa he voivat tutustua toisiinsa ja
verkostoitua, vaihtaa kuulumisia ja jakaa kokemuksia saaden näin vertaistukea.
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Osallistamme lapsia yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen koskien ryhmän tai
pienryhmän toimintaa. Se opettaa lapsia vastuullisuuteen ja yhteisten asioiden eteen
ponnistelemiseen. Yhteinen tekeminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aikuiset
huolehtivat, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa joukkoon ja että kaikilla on kavereita.

Hyvinvoiva lapsi

Lapsen päiväkotipäivä sisältää kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuuden.
Päiväkodissamme tiedostamme riittävän ravinnon, levon, liikkumisen, virikkeellisen
toiminnan ja leikin merkityksen lapsen hyvinvoinnille. Kannustamme ja opastamme lapsia
tekemään terveellisiä valintoja ja ohjaamme lapsia kiinnittämään huomiota oman
toimintaympäristönsä terveyttä edistäviin asioihin (lelujen siivoaminen, melutason
huomioiminen). Mahdollistamme lapsille päivittäin liikkumista sisältävää tekemistä sekä
sisällä että ulkona. Liikuntavälineitä on lasten saatavilla ulkovarastossa sekä ryhmätiloissa.

Oppiminen on osa lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Oppimista tapahtuu sekä pienissä
arkipäivän hetkissä että pitkälle työstetyissä projekteissa. Oppimistilanteiden taustalla on
kuitenkin aina aikuisen tekemä suunnitelma, jonka jatkojalostamiseen hän osallistaa lapsia
ja heidän ideoitaan. Huolella suunniteltu tavoitteellinen toiminta on jokaisen lapsen oikeus.
Toimintaa ohjaavat myös lapsiryhmästä nousevat yksilölliset tarpeet, jotka on kirjattu lasten
vasuihin.

Leikki ja tutkiminen ovat lapselle ominaisimpia tapoja toimia. Henkilöstö tiedostaa leikin
merkityksen lapsen hyvinvoinnille ja he tarjoavat monipuolisen mahdollisuuden leikeille.
Liutun päiväkodissa joka päivä on lelupäivä. Leikille varataan riittävästi aikaa ja tiloja
muokataan leikkirauhaa edistäväksi, ja kannustetaan lapsia pitkäkestoiseen leikkiin.



KANGASALAN KAUPUNKI
Sivistyskeskus/Esiopetus

7

2.3 Ilmiöpohjaisuus ja toiminnallisuus opetuksessa

Reuhurinteen esiopetuksen toiminnallisuutta tukee "Seikkailujen eskari"-oppimateriaalin
käyttäminen. Nyt kolmatta vuotta käytössämme olevan materiaalin perusajatuksena on
toiminnan kokonaisvaltainen eheyttäminen. Eheyttävä toiminta on leikinomaista ja sen
lähtökohtana on lapsen osallistaminen, lapsen aktiivisuuden ja luovuuden hyödyntäminen
(kokeilu, tutkiminen, liikkuminen, leikkiminen, havainnointi). Viikon alussa tutustumme
uuteen tarinaan, jonka sisältöjä käsittelemme viikon eri päivinä laaja-alaisesti eri
toiminnoin, kuten jumpalla, metsäretkellä, ja leikeissä. Lukuvuoden aikana syntyviä
projekteja lähestytään vahvasti ilmiöpohjaisuuden kautta hyödyntäen eri menetelmiä ja
ottaen haltuun eri oppimisen alueita. Syksyn aikana mm. laadimme lasten kanssa yhteiset
säännöt ensin keskustelemalla ja lapsen omaa ajattelua herättelemällä. Näitä sääntöjä
käymme vielä läpi draaman keinoin sekä tunne-ja vuorovaikutustaitoja harjoitellen. Lapset
tutustuvat projektin aikana myös digitaaliseen välineistöön ottamalla kuvia näistä
draaman keinoin tuotetuista tilanteista sekä tulostamalla niistä sääntötauluja.
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2.4 Retket ja projektit

Kävelyretkiä toteutetaan lähiympäristössä ja metsässä joka toinen viikko.

- Kävellen opastettu Kuohunkierros syyskuussa.

- Tutustumme lasten kotiympäristöihin tekemällä kotikatukierroksia syys - marraskuun
aikana.

 - Bussilla tehtävä retki  Tampereelle on suunnittelilla kevätlukukaudelle.

- Kotiseuturetket huhti-toukokuussa Kangasalan keskustaan.

- Uimahalliretket 4 kertaa tehdään keväällä Kuohuun.

- Kirjastoretket kuukausittain.

Vatialan alueen muiden esiopetusryhmien kanssa sovitut retket tarkentuvat
yhteistyöpalavereissa (mm. kevätretki Mobiliaan).

Projektit tarkentuvat lukuvuoden aikana mm. lapsilta nousseista  ideoista. Jo tiedossa
oleveia projekteja on

-  jo aiemmin mainittu "Eskareiden omat säännöt" projekti,

- Reuhujen järjestämä yhteinen syksyinen tapahtuma koko päiväkodille marraskuussa.
Lapset ideoivat tapahtuman sisällön ja pohtivat mieluista toteuttamistapaa

- Perheille järjestettävän joulutapahtuman ideointi Reuhujen toimintapajan osalta

Kevätlukukaudelle tarkentuneet projektit kirjaamme väliarvioinnin yhdeydessä muutoksina
lukuvuosisuunnitelmaan

2.5 Tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen toteutuminen

Tieto- ja viestintäteknologinen suunnitelma ohjaa toimintaamme. Tutustumme erilaisia
tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin. Saatavilla olevia tvt-välineitä käytämme luontevasti
osana toimintaa. Tavoitteena on eri välineiden monipuolinen käyttö lapsia osallistavilla
tavoilla. TVT-suunnitelman mukaisesti vahvistamme lasten monilukutaitoa tutkimalla,
käyttämällä ja tuottamalla erilaisia viestejä. Lapset opettelevat havainnoimaan ja
arvioimaan erilaisia kuvia ja tekstejä yhdessä aikuisen kanssa. Luemme ja tutkimme
erilaista kirjallisuutta, hyödymmämme Vatialan kirjaston palveluita. Pedagogisen
dokumentoinnin avulla teemme näkyväksi pedagogista toimintaa lapsille,huoltajille sekä
henkilökunnalle. Pedagogisessa dokumentointissa käytämme mm.valokuvia,
haastatteluja, piirroksia, maalauksia, äänitteitä.

Esiopetusvuonna tutustutaan erilaisiin media sisältöihin, opetellaan laitteiden turvallista
käyttöä.
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2.6 Liikunta toimintakulttuurissa

Ryhmässä toteutetaan säännöllisesti viikottain sisäliikuntaa jumppasalissa tai ulkoliikuntaa
lähiympäristössä. Vuosi sitten koottu siirreltävä liikuntapakki on neljän viikon välein käytössä
ryhmätilassamme eskareiden omavalintaisten liikuntaleikkien välineistönä. Käytävälle
luodaan lasten kanssa yhdessä hyppy-/temppurata, joka tuottaa liikettä siirtymiin.
Tauotamme toimintaa liikkuen pöytätyöskentelyä vaativien esiopetustehtävien lomassa.
Tiedostamme liikkumisen merkityksen lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille ja tästä syystä
lepotilassamme on mahdollista pelata myös pallopelejä ja rakentaa liikuntaratoja
omaehtoiselle  leikille varattuina hetkinä.

Esiopetusaikana jokaisella lapselle on varattu ulkoiluaikaa n. 1,5h.  Ulkoilupihalla
kannustamme lapsia  liikkuviin leikkeihin ja yleisen turvallisuuden salliessa otamme myös itse
kasvattajina osaa näihin lasten omaehtoisiin leikkeihin. Joka viikko lapsille tarjotaan
mahdollisuus osallistua myös ohjattuihin liikuntaleikkeihin varhaiskasvatusyksikön pihalla tai
läheisellä kentällä.

Viikottaisen jumppapäivän lisäksi retkeilemme kahden viikon jaksoissa säännöllisesti
varhaiskasvatusyksikön lähiympäristössä erityisesti Kaukajärven ranta-alueella ja Pitkäjärven
takaisessa metsässä sekä Kisapirtin ympäristössä.  Syksyllä ja keväällä hyödynnämme
liikunnassa Liutun puiston hiekkakenttää. Talvella luistelemme Liutun kentällä, ja
hiihdämme uimarannan alueella, minne tilaamme lumitilanteen salliessa tänäkin vuonna
latukoneella ajetut ladut. Keväällä käymme uimahallissa uimaopetuksessa 4 kertaa.

2.7 Kulttuuri - ja kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen

Toimintaamme ohjaa Kangasalan varhaiskasvatuksen,perusopetuksen ja lukion
kulttuurikasvatussuunnitelma sekä kansainvälisyyskasvassuunnitelma.

Edistetään lasten monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä
tuetaan lapsia oman kulttuuriidentiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Lapsille
luodaan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. He
oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä.

Teemme lasten kanssa kotiseuturetken ja tutustumme Kangasalan keskustaan.

Kulttuurikasvatuksessa esiopetusikäisille on  määritelty yhteiseksi teemaksi sirkus.

Tutustumme oman ryhmän lasten kulttuuritaustoihin, huomioimme toiminnassa eri
kulttuurien/uskontojen juhlapyhiä.
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2.8 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen esiopetuksessa

Tasa-arvoista ja yhdenvertaista esiopetusta ohjaamaan ja tukemaan on valmistunut
Kangasalan varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tämä velvoittaa
varhaiskasvattajia kohtaamaan ja kohtelemaan lapsia sekä perheitä yhdenvertaisesti.

Huomioimme ja hyväksymme lasten erilaiset kulttuuri- ja perhetaustat. Tutustumme
yhteistyössä huoltajien kanssa niihin kulttuureihin, joita ryhmämme lapset edustavat ja
perhedymme niihin lasten kanssa projektityöskentelyn menetelmin.

Pidämme perheiden erilaisia katsomuksia yhdenvertaisina. Tarjoamme Pikku pohtijat-
ryhmää lapsille seurakunnan järjestämän Pikku kirkon rinnalla tasavertaisesti. Pikkukirkko- ja
pikkupohtijat toiminnan aiheet ovat saman sisältöisiä ja nähtävillä ryhmän ilmoitustaululla.
Lapsen osallistumisesta toimintaan sovitaan huoltajien kanssa.

Päivittäisissä käytänteissä edistämme sukupuolten tasa-arvoa ja tuemme lapsia oman
identiteetin rakentumisessa toimimalla sukupuolisensitiivisesti. Rikastutamme leikkiä
päivittäisellä lelupäivällä ja mahdollistamme sekä tuemme lasten monipuolisia
leikkivalintoja muokkaamalla myös oppimisympäristöä sukupuolisensitiivikseksi.
Vertaissovittelu-menetelmää käyttämällä tuemme lasten yhdenvertaisuutta ja tasa-
puolista kuulluksi tulemista ristiriitatilanteissa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista arvioimme tarvittaessa viikkopalavereissa
sekä viimeistään varhaiskasvatusyksikön arviointi-illassa.

3 OPPIMISYMPÄRISTÖ

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.)

Liutun päiväkoti on neliryhmäinen, kaksikerroksinen päiväkoti rauhallisella pientaloalueella.
Ryhmätilat on jaettu kahteen isompaan toimintatilaan sekä pienempiin pienryhmätiloihin.
Nämä mahdollistavat toiminnan ja leikkien jakamisen siten, että leikkirauha säilyy.
Päiväkodissamme on myös pitkät käytävät molemmissa kerroksissa, jotka mahdollistavat
liikuntaratojen rakentamisen sekä enemmän tilaa ja vauhtia vaativien leikkien syntymisen.
Alakerrassa sijaitsee päiväkodin lelu- ja pelivarasto. Sieltä lapset voivat aikuisen
opastamana käydä valitsemassa uusia toimintavälineitä ryhmään, kun he suunnittelevat
yhteistä oppimisympäristöä.

Päiväkodissamme on myös jumppasali, joka on lähes päivittäisessä käytössä ryhmien
jumppapäivinä. Salia käytetään myös yhteisten tapahtumien järjestämiseen kuten,
adventtihetket, pikkukirkot, kevätjuhlat sekä muut yhteiset kokoontumiset.

Liutun omaleimainen seikkailupäivä järjestetään joka toinen viikko joko sisäseikkailuna tai
ulkoseikkailuna. Sisäseikkailupäivä mahdollistaa lapsille toimimisen kaikissa päiväkodin
ryhmätiloissa aamupäivän ajan. Jokaiseen sisäseikkailupäivään määritellään
pedagoginen sisältö. Seikkailupäivä sisältää myös aina aikuisen ohjaamaa toimintaa esim.
leikinohjausta. Lapset saavat omatoimisesti ja oman kiinnostuksensa mukaisesti toimia
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kaikissa päiväkodin leikkitiloissa yli ryhmärajojen sekä tutustua muiden ryhmien aikuisiin ja
lapsiin. Ulkoseikkailupäivinä lapset saavat luvallisesti kulkea omatoimisesti päiväkodin koko
ulkoilualueella, jonne on järjestetty toimintapisteitä.

Päiväkotimme piha monipuolisine leikkivälineineen on päivittäin lasten käytössä. Lapsilla
on mahdollisuus kiipeillä, roikkua, keinua sekä juosta ja pelata. Myös hiekka- ja
vesileikkeihin on päiväkodissamme riittävä välineistö. Erikseen aidatulla alle 3-vuotiaiden
pihalla on kallioinen alue, joka innostaa tasapainotaitojen harjoitteluun niin isoja kuin
pieniäkin päiväkotilaisia.  Kieltoja karsimalla teemme ulkoilusta sallivampaa ja näin
edesautamme lasten spontaania liikkumista.

Liutun päiväkoti sijaitsee metsän ja kahden järven läheisyydessä. Pitkäjärvi ja Kaukajärvi
tarjoavat loistavat puitteet retkeilyyn, metsäleikkeihin sekä luonnon tutkimiseen ja
havainnointiin. Liutun rannassa on myös leikkipuisto ja hiekkakenttä. Hiekkakenttää
käytetään pelailuun sekä ohjattuihin ulkoleikkeihin.  Talvella kentällä on mahdollisuus
käydä luistelemassa. Liutun rantaan ajetaan pyydettäessä myös hiihtoladut.
Kävelymatkan päässä sijaitsee myös Vatialan kirjasto.

Jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmäpedagogiikkaa. Jako pienryhmiin tapahtuu
pääsääntöisesti aamupäivisin klo 8.30 - 11.00. Pienryhmäaikana painottuvat ohjattu
toiminta, leikki sekä ulkoilu ja siirtymät. Lounas syödään koko ryhmän kesken. Pienryhmät
ovat pysyvät. Pienryhmän muodostamisessa on huomioitu lapsen ikä tai lapsiryhmän
tarpeet. Sama työntekijä työskentelee pienryhmän kanssa vähintään yhden viikko
kerrallaan.
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4 KEHITTÄMISKOHTEET

4.1 Varhaiskasvatuksen kehittämiskohteet

Tieto- ja viestintäteknologia

4.2 Esiopetusyksikön omat kehittämiskohteet

 1. Lasten tuottama arviointi

Luomme ryhmässä uusia lapsen arviointia lisääviä rakenteita arkeen

2. TVT- suunnitelman sisältö ja TVT-laitteisto lasten ja aikuisten käyttöön.

 Toiminnan vuosikelloon suunnittelemme joka kuukaudelle toimintoja joita toteutamme
lasten kanssa yhdessä tvt-laitteistoa apuna käyttäen. Myös lapsilta nousseet ideat
otamme osaksi tvt-laitteisiin tutustumista

3. Leikin ohjauksen kehittäminen ja leikkiympäristön rikastuttaminen

 Iltapäivisin sisäleikit tapahtuvat pienryhmissä, sillä toinen pienryhmä ulkoilee
samanaikaisesti. Tällöin kasvattajalla on parempi mahdollisuus leikin havainnointiin,
ohjaamiseen ja dokumentointiin. Alkusyksystä kiinntämme erityistä huomiota myös
ulkoleikkien ohjaamiseen havainnoimiseen, sillä lasten ryhmäytyminen on vasta alussa.

5 TIEDOTTAMINEN

Viikkokirjeet ja muut tiedotteet lähetetään vanhemmille sähköisesti. Päikky-sovelluksen
välityksellä viestitetään lyhyet tiedotteet. Eteisen ilmoitustaulu on myös aktiivisessa
käytössä. Ilmoitustaulun viereinen seinä toimii dokumenttitilana, jolle tuodaan näkyviksi
lasten tekemiä tuotoksia, suunnitelmia ja arviointeija .
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6 LASTEN JA VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIOPETUKSESSA

6.1 Lapsen osallisuus esiopetuksessa

Lapset osallistuvat toimintaympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen (lelut, pelit,
leikkialueet, siirtymä- ja hyppyradat, ruokailutilan verhojen valmistaminen yms.). Lapset
ovat mukana oppimis-ja toimintaympäristön siistinä pidossa ja kierrättämisessä (tuolien
nostaminen/laskeminen, sänkyjen petaaminen, lattioiden lakaisu askartelun jälkeen,
kattaminen, ruoasta kertominen kuvin, aikuisen apulaisena toimiminen pienissä
työtehtävissä). Apulaistehtäville laadimme kiertävän listan, jolla varmistetaan jokaisen
lapsen mahdollisuus toimia säännöllisesti apulaisena.

Lapsen osallisuuden kokemusta tuetaan arjessa toimimalla kiinteissä pienryhmissä. Piireillä,
leikeissä ja toiminnallisissa pari- ja pikkuryhmäityöskentelyissä yksittäinen lapsi tulee
paremmin kuulluksi ajatuksineen, aloitteineen ja ihmetyksineen. Lapsia rohkaistaan
ilmaisemaan itseään  monipuolisesti päivittäin (tunteet, mielipiteet, toiveet,
päätöksenteko, vuorovaikutustilanteet, vertaissovittelu). Myös joka toinen viikko
järjestettävät lasten kokoukset on suunniteltu lasten omien aloitteiden, suunnitelmien ja
pohdintojen kuulemistilaisuuksiksi.  Luova toiminta  spontaanisti sekä ohjatummissa hetkissä
mahdollistavat lasten omien ajatusten ja tunteiden esiin tuomisen muutoinkin kuin
sanallisesti (esim.kädentaidot, musiikki, tanssi, draama, valokuvaus). Arjessa sekä lasten
kokouksissa esiin nousseet lasten kiinnostusten kohteet, aloitteet ja pohdinnat ovat
lähtökohtana toiminnan suunnittelulle. Lasten tekemän arvioinnin kehittäminen on yksi
Liutun varhaiskasvatusyksikön kehittämishankkeista, johon luomme rakenteita syksyn
aikana yksikkö- ja tiimitasolla.

6.2 Vanhempien osallisuus esiopetuksessa

Syksyn vanhempainillassa 22.8. luomme ja jaamme linkin kautta huoltajille sähköisen
ideaseinän (padlet), jonne toivomme huoltajien kirjaavan toivomiaan yhteistyömalleja tai
ideoita yhteisesti järjestettävästä tapahtumasta.  Samaan yhteyteen pyydämme heitä
kirjaamaan toiveitaan ja ajatuksiaan koskien esiopetuksen toimintaa tänä lukuvuonna.
Näin tarjoamme heille mahdollisuuden olla osallisina toiminnan sisällön suunnittelussa koko
lukuvuoden ympäri, sillä ideointiseinä on avoinna koko lukuvuoden. Huoltajien osallisuus
tulee näkyväksi myös, kun kirjaamme yhdessö  lapsen henkilökohtaista  esiopetuksen
oppimissuunnitelmaa. Asiakastyytyväisyyskyselyssä keväällä vanhemmat arvioivat
toimintaamme, mutta toivomme palautetta huoltajilta myös päivittäisissä kohtaamisissa.
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6.3 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
- lasten ja vanhempien osallisuus suunnitelman laadinnassa

- laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) tekee syyskuussa lapsille kaikille Kangasalan
esioppilaille määritetyt alkukartoitukset. Näiden tuottamaa tietoa hyödynnämme osanan
lasten oppimissuunntelmien laatimista. Lapsen toiveet esiopetusvuodelle haastatellaan
Pikkumetsä-kartoituksessa. Lasten tekemiin eskarimetron vaunuihin kirjataan nämä toiveet
myös näkyville.

Esiopettajat aloittavat lasten henkilökohtaisten esiopetuksen oppimissuunnitelmien
kirjaamisen syyskuussa. Huoltajien ja lapsen kanssa keskustellessa laadimme yhdessä
suunnitelmat valmiiksi, huomioiden myös lapsen omat toiveet ja tavoitteet.
Oppimissuunnitelmiin asetettuja tavoitteita arvioidaan yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa
kevätlukukaudella.

7 YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT
- esiopetusyksikön esiopetusryhmien välinen yhteistyö

- esiopetusverkosto

- yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

- yhteistyö muiden tahojen kanssa

Reuhurinne on Liutun varhaiskasvatusyksikön ainut esiopetusryhmä. Muiden ryhmien
kanssa luontevaksi yhteistyömuodoksi on tullut mm. kuukausittaiset talon yhteiset sisä- ja
ulkoseikkailupäivät. On sovittu koko varhaiskasvatusyksikön yhteiset salihetket, neljä
lukuvuodessa ja joulukuiset adventtihetket. Reuhurinne suunnittelee ja toteuttaa yhteisen
Itsenäisyysjuhlan.
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8 ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ

8.1 Esi- ja alkuopetuksen toiminnan kuvaaminen

- mitä, miten

Nivelvaiheyhteistyö alkuopetuksen kanssa painottuu kevätlukukaudelle, jolloin
toteutamme mahdolliset tapaamiset kummiluokan (1.luokka) kanssa. Käymme
tutustumassa Vatialan koulun piha-alueeseen ja välituntiliikuntaan, sekä toukokuussa myös
oppituntiin. Tämä tapahtuu ennen varsinaista kouluun tutustumispäivää. Luokkavalintojen
valmistelussa teemme yhteistyötä koulun kanssa. Tiedonsiirrot koulutulokkaista annamme
alkuopettajille toukokuisessa tapaamisessa.

8.2 Toimintaan käytettävä tuntimäärä viikoittain

Yhteistyö alkuopetuksen kanssa ei ole viikottaista.

8.3 Kuvatkaa miten lapsen tuki toteutuu esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä

Vatialan alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)  osallistuu koulussa tapahtuviin
oppilashuoltotyöryhmän( OHR) kokoontumisiin, ja toimii viestinvälittäjänä talvella, kun
koulun tulevan vuoden resursseista jo päätetään.

8.4 Miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä suunnitellaan ja arvioidaan?

Alueellisessa esiopettajien palaverissa jaamme ekaluokista kummiluokat , joiden opettajien
kanssa suunnittelemme eskareiden ja ekaluokkalaisten yhteisiä tapaamisia

9 ARVIOINTI

- esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosittain arvioidaan esiopetuksen
toimintakäytännöt, opetus ja kasvatus sekä oppimisympäristö

- arviointiin osallistuvat tahot

- lasten osallisuus arvioinnissa

- vanhempien osallisuus arvioinnissa

- itsearviointi (esim. kontekstianalyysi)

Varhaiskasvatusyksikön yhteiset arviointi-illat pidämme kaksi kertaa lukuvuodessa, jolloin
arvioimme myös esiopetusryhmän kuluneen lukukauden toimintaa. Viikottaista
toimintakäytäntöjen ja oppimisympäristön arviointia teemme tiimipalaverissa.  Lapset
dokumentoivat esim. ulkoliikuntahetkiä ja retkiä vihkoon, jonne kirjataan myös heidän
arvioitansa. Lapsia pyydetään antamaan reaaliaikaista palautetta peukuttamalla
päivittäisistä toiminnoista. Oman oppimisen arvioinnissa on apuna Seikkailujen eskari-kirjan
itsearviointitehtävät;  Mitä olen oppinut ?  Lastenkokouksissa muistioihin kirjataan myös
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lasten antamaa toiminnan arvointia. Keväällä lapset osallistuvat oman
oppimissuunnitelmansa arviointiin yhdessä huoltajien kanssa.

Huoltajat voivat kirjoittaa vapaamuotoisesti kommentteja ja arvoida tapahtunutta
toimintaa nimettöminä sähköiselle Padlet seinälle. Asiakaspalaute-kysely antaa
vanhemmille mahdollisuuden  strukturoidumpaan arviointiin. Huoltajat ovat keväällä
mukana lapsen oppimissuunnitelman arvioinnissa.

Itsearviointia teemme päivittäin kullekin sopivalla tavalla. Henkilöstön kehityskeskusteluihin
valmistautuessa kirjataamme yleisarviointia omasta toiminnastamme peilaten sitä
varhaiskasvatusyksikön yhteisiin tavoitteisiin.

10 PEDAGOGINEN TUKI

- kolmiportaisen tuen toteuttaminen, seuranta ja arviointi

- pedagogisen tuen tiimin toiminta (kokoontumiset, jäsenet, prosessi)

Yleinen tuki toteutuu päivän struktuurissa, pienryhmätoiminnan toteutumisessa, ja se on
tarvittaessa kirjattu lapen henkilökohtaiseen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Yleisen
tuen mukaisesti tarjoamme oppimisen tueksi lapselle yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia
välineitä ja materiaaleja

Ryhmämme toiminnassa huomioidaan erityisesti itsesäätelyyn ja vuorovaikukseen liittyvät
yleisen ja tehostetun tuen tarpeet. Näihin liittyyvä tuki toteutuu erityisesti tunne- ja
vuorovaikutuskerhoissa, jotka alkavat syyskuussa. Aloitamme myös äännekerhon samassa
yhteydessä, joka edistävää kielellisen tuen toteutumista.

Moniammatillisissa palavereissa yhdessä huoltajien kanssa määrittelemme tehostetun tuen
tarpeet, ja tukitoimet.  Syksyllä sovituttujen tukitoimien toimivuuden arviontia tarkastellaan
alkuvuodesta, ja loppukeväällä palaverissa arvioidaan, jatkuuko tuen tarve koulun
puolella, vai puretaanko tuki. Pedagogisia arvioita tehdään tarvittaessa myös lapsille, joilla
ei vielä ole sovittua tehostettua tukea.

Ryhmässämme ei ole erityisen tuen tarvitsijoita.

Alueemme yhteisen varhaiskasvaatuken erityisopettajan käynnit ryhmässä ja tiimin
mahdollisuus konsultaatioon eri yhteistyökumppaneita hyödyntäen, on tärkeää käytännön
tukitoimien tarjoamisessa ryhmässämme.
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11   OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee
Liutun päiväkoti

1.
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut
Reuhurinne on 20 lapsen esiopetusryhmä. Ryhmässä työskentelee kaksi  varhaiskasvatuksen
pettajaa, yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja . Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy
säännöllisesti lapsiryhmässä 1krt/kk sekä tekee esiopetusikäisille kaupungissa yhteisesti sovitun
alkukartoituksen, jonka pohjalta suunnitellaan ryhmän toimintaa. Käytettävissä on
lastenneuvolan, perheneuvolan ja sosiaalitoimen palvelut kaupungin käytänteiden mukaisesti

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö
Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut,
jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina.
Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin kuin
yhteistyöhön. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä
työmenetelmä oppilashuollossa. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla.
Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.
Kaupungin oppilashuoltoryhmä (OHR) vastaa yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta
ja seurannasta. Liutun päiväkodin OHR:ään kuuluvat varhaiskasvatuksyksikön johtaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopetusryhmän opettajat sekä tarvittaessa joku muu
esiopetuksen ulkopuolinen taho, Yksikön OHR kokoontu vähitään kaksi kertaa toimintavuoden
aikana suunnittelmaan ja arvioimaan ryhmän toimintaa.

Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan
Oppilashuollon palveluja järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Yhtenäiset käytännöt
tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon
monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja
eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää seurantaa ja arviointia. Arviointia tehdään
oppilashuoltoryhmien kokoontumisissa kevätkaudella.

2.
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen
ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi
Päiväkodin  toimintasuunnitelmiin on kirjattu yhtieset toimintatavat, jotka ohjaavat toimintaa.
Toimintasuunnitelmia arvioidaan kaksi kertaa toimintavuodessa.  Toimintasuunnitelmien
toteutumista ohjaa pedagoginen ryhmä, johon kuuluvat varhaiskasvatusyksikön johtaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen opettajat. Pedagogisissa illoissa
kehitetään toimintaa. Pedagogiseen iltaan osallistuu koko varhaiskasvatusyksikön
kasvatushenkilöstö. Tarvittaessa pidetään esiopetusryhmän oma yhteisöllinen oppilashuollon
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palaveri (esim. kiusaamistilanne). Huoltajilla on aina oikeus osallistua lastaan koskevaan
oppilashuoltoryhmään.

Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt
Yksikön oppilashuoltoryhmään kuuluvat varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja ja esiopetusryhmän opettajat. Ryhmä kokoontuu 2 - 3 kertaan vuodessa. Syksyllä
yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä käydään läpi esiopetukseen osallistuvien lasten
tuentarpeet sekä tarjottavat tukimuodot ja resurssit. Keväällä arvioidaan toimenpiteiden
vaikuttavuutta ja oppilashuoltoryhmästä välitetään tarpeellinen tieto koulujen
oppilashuoltoryhmille. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä kokoontuu myös muulloin toimintavuoden
aikana.

Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Vatialan alueella toimii alueniveltyöryhmä. Tähän kuuluvat koulun rehtori ja erityisopettajat,
varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja erityisopettajat, koulun terveydenhoitaja, lastenneuvolan
terveydenhoitaja ja SRK:n ja ip-kerhon edustajat. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa.
Ryhmässä keskustellaan kunkin tahon toimintojen järjestämisestä yleisellä tasolla sekä
nivelvaiheen oppilashuoltotyön tiedonsiirron rakenteista.

Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus)
Vuoden aikana tehdään suunnitelman mukaisesti nivelvaiheyhteistyötä koulun kanssa.
Marraskuussa pidetään yleinen resurssipalaveri tulevasta syksystä . Tähän osallistuu rehtori,
varhaiskasvatusyksiköiden johtajat sekä erityisopettajat. Helmikuussa resursseista palaveerataan
tarkemmin  rehtorin ja erityisopettajien kesken. Toukokuussa siirretään koulutulokastiedot
eskareista tuleville alkuopettajille. Näistä tehdyt muistiot arkistoidaan koulun arkistoon.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa (vain perusopetus)

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa (vain perusopetus)

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
Hammasterveydenhuolto järjestää esioppilaille vuosittain suun terveyteen liittyvän
oppimishetken, (Hammashetkonen)

Järjestyssäännöt
Esiopetusryhmän omat säännöt, talon yhteiset säännöt sekä yhteiset pihasäännöt.
Ryhmän omat säännöt päätettiin lastenkokouksessa. Päiväkodin yhteiset säännöt ovat; 1. Puhu
kauniisti 2. Älä satuta 3. Anna työ/leikkirauha. Päiväkodin yhteiset pihasäännöt on kirjattuna
jokaisessa ryhmässä ja pihavaraston seinässä

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Esiopetus on velvoittavaa. Oppilaalla on mahdollisuus erityisestä syystä saada tilapäinen
vapautus esiopetuksesta. Esiopettaja voi myöntää 1-3 esiopetuspäivän poissaolon ja yli 3
esiopetuspäivää kestävän poissaolon varhaiskasvatusyksikön johtaja. Poissaoloa haetaan
kirjallisesti
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Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Ohjeistus on kirjattu yksikön turvallisuussuunnitelmaan, jonka toimintaohjekorttien mukaan
toimitaan. Läheltä piti-tilanteet kirjataan tapaturmien ennakoinnin helpottamiseksi.
Henkilökunnan ensiaputaitoja päivitetään koulutuksissa. Ensiapu-vastaava huolehtii
ensiapuvälineistön kunnosta ja päivityksestä.
- Palolaitoksen eskareille järjestämä Tulikettu-turvallisuus koulutus.
- Vuosittainen poistumisharjoitus
- Turvalliset sisä-ja pihakalusteet ja välineet sekä varusteet yhdessä sääntöjen valvonnan kanssa
ehkäisevät tapaturmia.
- Pyydämme perheitä täyttämään lääkehoitosuunnitelman lapsen käytössä olevista lääkkeistä.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen (vain perusopetus)

Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Liutun esiopetuksessa ei ole tällä hetkellä kuljetuksen piirissä olevia lapsia.

Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Kirjattuna päiväkodin turvallisuussuunnitelmaan. Kiusaamisen ehkäsiemisen menetelmänä on
käytössä vertaissovittelu.
Kiusaamistilanteista keskustellaan lasten kanssa sekä tilanteessa olleiden lasten huoltajien kanssa.
Asia käsitellään yksikön oppilashuoltoryhmässä josta laaditaan muistio.

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Ohjeistus kirjattu yksikön turvallisuussuunnitelmaan

3.
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi
Tarvittaessa järjestetään yksilökohtaisia oppilashuoltoryhmä tapaamisia. Näissä tapaamisissa
käsitellään esim. yksittäiseen lapseen liittyviä asioita. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään
tapauskohtaisesti ja yksilökohtainen oppilashuolto toteutetaan moniammatillisessa palaverissa
huoltajien läsnä ollessa. Huoltajilta kysytään lupa osallistujista.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus)

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
esiopetuksessa
Hoitoa tarvitsevalle pitkäiaikaissairautta sairastavalle lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma.
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen huoltajien ja esiopetushenkilöstön kanssa.
Laadinnassa on mukana tarvittaessa lapsen sairauden hoidosta vastaava terveydenhuollon
taho. Erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen huoltajat toimittavat varhaiskasvatusyksikön keittiölle
terveydenhoitojan tai lääkärin allekirjoittaman selvityksen erityisruokavaliosta tai ilmoituksen
uskonnollisiin tai eettisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta.
Mikäli lapsi sairastuu esiopetuspäivän aikana, ryhmästä ollaan yhteydessä huoltajaan.

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan
perusopetuksen yhteydessä
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Lapselle voidaan antaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Esiopetuksessa annettava tuki tai
tuen tasosta toiseen siirtyminen käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä
pedagogisten arvioiden tai selvitysten perusteella

Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten perhe-
ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus)
Ohjeistus on kirjattu yksikön / kaupungin turvallisuussuunnitelmaan, jonka mukaan toimitaan.

Perusopetuksen oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen
epäämisen yhteydessä (vain perusopetus)

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menet-
telytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
Tapaamiseen yleensä osallistuu huoltajien ja esiopetusryhmän opettajien lisäksi
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muita yhteistyötahoja (terapeutit, psykologit,
sosiaalityöntekijät).Tarvittaessa myös varhaiskasvatuksen avustaja ja varhaiskasvatusyksikön
johtaja.Yksilökohtainen oppilashuoltotyö perustuu aina huoltajan suostumukseen. Kangasalla on
käytössä yhtenäinen lomake, johon huoltajan suostumus kirjataan.

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
OHR-muistiot säilytetään varhaiskasvatusyksikön toimistossa lukitussa kaapissa. Lasten paperit
arkistoidaan varhaiskasvatustoimistoon esiopetuksen päätyttyä.

Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi
OHR-muistiot säilytetään varhaiskasvatusyksikön toimistossa lukitussa kaapissa. Lasten paperit
arkistoidaan varhaiskasvatustoimistoon esiopetuksen päätyttyä.

  4.
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa
Lasten kokouksessa päätetyt ja kirjatut ryhmän omat säännöt tukevat lapsen tunnetta ja fyysistä
koskemattomuutta, sekä leikki- ja oppimisrauhaa.  Näihin sääntöihin palaaminen tilanteissa ja
kertaaminen piireillä rohkaisee kunnioittamaan ja  tukemaan toisia, sekä ehkäisemään
syrjäytymistä.
Päivittäiset palautteet lasta tuodessa/hakiessa huoltajien kanssa ovat tärkeitä yhteistyölle.
Hakutilanteessa esioppilas kertoo, miten päivä on sujunut, onko ollut kavereita ja millä mielellä
lähtee kotiin.
Huoltajia rohkaistaan kertomaan mahdollisesti lapseen vaikuttavista tapahtumista ja
esiopetusaikana tapahtuneista kiusatuksi tulemisen kokemuksista tai muista lasta askarruttavista
asioista.
Huoltaja osallistuvat oman lapsensa yksilökohtaisiin oppilashuollon palavereihin sekä lapsensa
oppissuunnitelman laadintaa syksyllä ja keväällä suunnitelman arviointiin. Kevään arvioinnin
muistiolla välitetään tieto koulun opettajille.

Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
Oppilashuollon tiedote on huoltajien luettavissa esiopetusryhmän ilmoitustaululla ja
varhaiskasvatusyksikön johtaja tiedottaa oppilashuollosta myös syksyn vanhempainillassa.
Huoltajat osallistuvat lapsensa yksilökohtaisiin oppilashuollon palavereihin. Huoltajien ja lapsen
kanssa yhdessä laaditaan syksyllä lapsen henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma.
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Keväällä lapsen ja huoltajien kanssa käydään arviointikeskustelu oppimissuunitelman pohjalta ja
tähän kirjatut tiedot välitetään koulun opettajalle.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista
tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille
Varhaiskasvatusyksilön johtaja tiedottaa oppilashuollon järjestämisen yleisistä periaatteista
esiopetuksen vanhempainillassa lukuvuoden alussa. Yhteisöllistä oppilashuoltoa tarjoavan
oppilashuoltoryhmän tulevista kokoontumista tiedotetaan esiopetusryhmän ilmoitustaululla.

5.
Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuollon toteuttamisesta ja seuraamisesta vastaa varhaiskasvatusyksikön johtaja yhdessä
esiopetusryhmän opettajien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tiedottamisvastuu
oppilashuoltoon liittyvistä asioista  kuuluu ensisijassa edellämainituille ammattiryhmille.

Kangasalla 27 / 8 2019

Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus

Mari Sandström, varhaiskasvatusyksikön johtaja


