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Hannu Päivinen 20.8.2019

1. Yksikön tiedot

Omenatarhan päiväkoti,
Riihikuja 1,
36200 Kangasala
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hannu Päivinen
050-3948456

Yksikön koko

Yksikössä 6 ryhmää: esikouluryhmä, kaksi 3 - 5 -vuotiaiden ryhmää, kaksi integroitua
pienryhmää sekä alle 3- vuotiaiden ryhmä. Yksikössä annetaan siis myös esiopetusta

RYHMÄT: Puhelin:

Keltakanelit alle 3-v. 040-1336577
keltakanelit@kangasala.fi

Punakanelit                                                              040-1336578
punakanelit@kangasala.fi

Viherpeukalot 040-1336580
(3-5v. integroitu pienryhmä)
viherpeukalot@kangasala.fi

Puutarhurit 040-1336579
(3-5v. integroitu pienryhmä)
puutarhurit@kangasala.fi

Viikarit (3-5 v.)                                                          040-1336581
viikarit@kangasala.fi

Eppulaiset (esiopetus) 040-1336576
eppulaiset@kangasala.fi

Päivystyspuhelin 040-1336580
(ennen 7:00 ja 16:30 jälkeen)

Aamulla kokoonnumme Viherpeukaloille, josta lähdemme omille osastoille n klo 7.00.

Henkilöstörakenne:
Yksikössä 22 kasvatushenkilöä: 10 päiväkodinopettajaa 9 päivähoitajaa, 3
ryhmäavustajaa, lisäksi 1,25 vakituista varahenkilöä sekä 1 VEO

Toimintamuodot:
Pienryhmätoiminta toimintamuotona yksikön kaikissa ryhmissä
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2. Toimintaperiaatteet:

Toimiva arki ja sen tarjoamat pedagogiset ulottuvuudet ja mahdollisuudet ovat tärkeässä
asemassa. Arjen päivittäisissä tilanteissa opitaan ja harjoitellaan lapsen elämän kannalta
tärkeitä perustaitoja; pukemis- ja riisumistilanteet, oman vuoron odottelu, ruokailut jne.
tarjoavat haasteita ja monipuolisia oppimisen paikkoja monelle eri kehityksen ja
osaamisen osa-alueille. Aikuisen on läsnä ja mukana kaikissa toiminnoissa, ohjaten ja
auttaen tarpeen mukaan. Toiminnot hoidetaan pienryhmissä, joissa tapahtuu eri-ikäisten
lasten toimintaa seuraamalla myös mallioppimista.

Yksikössä kehitetään ja muovataan arjen tilanteita toimiviksi sekä sellaisiksi että ne tukevat
lasten oppimista ja uusien taitojen harjoittelua mahdollisimman hyvin. Arvostamme näitä
arjen tilanteita ohjattujen tuokioiden rinnalla.

Koko päivä on arjessa oppimista. Tämä on mielestämme tärkeä asia ja arvokas osa
varhaiskasvatusta

Pienryhmätoiminta on jokaisen ryhmän toimintatapa. Kaikissa ryhmissä ikään katsomatta
toiminta järjestetään pienryhmissä. Ryhmien koostumus ja toiminnan kesto vaihtelevat
ryhmien ikärakenteen ja toiminnan sisällön mukaan.

Pienryhmätoimintaa varten kukin ryhmä/tiimi laatii kauden alussa suunnitelman
(Kangasalan kunnan ja Omenatarhan uusien linjausten mukaisesti), jossa sovitaan
pienryhmien jaosta, pysyvyydestä, kestoajasta ja aikuisten kiertämisestä ryhmissä sekä
toiminnan struktuurista Hyödynnetään talon tiloja mahdollisimman monipuolisesti ja
luovasti ryhmän tarpeet huomioiden

Pienryhmätoiminnan rakennetta muokataan tarvittaessa kauden aikana.  Lapset
kiinteissä pienryhmissä, kuitenkin joustavasti huomioiden mahdolliset muutokset
tuentarpeissa, kaverisuhteissa ym.

Iso tavoite ryhmissä arjen perustaitojen opettelun lisäksi on kaveritaitojen harjoittelu

Leikki ja leikkiympäristö ovat merkittäviä asioita ja niihin myös kiinnitetty huomiota
osallistumalla, opettamalla, ohjaamalla, rikastuttamalla ja havainnoimalla. Arvostetaan
leikin kautta ja sen välityksellä tapahtuvaa oppimista, erilaisten asioiden käsittelyä ja
taitojen harjaantumista (esim. vuorovaikutus). Leikki kuuluu erottamattomana osana
jokaiseen päiväkotipäivään, ryhmään ja ikään katsomatta. Leikillä on arvoa ja merkitystä
tärkeänä ja jopa välttämättömänä osana lapsen tasapainoista kehitystä. Leikkikin on
pienryhmätoimintaa. Leikki on lapselle tapa käsitellä sekä hänelle tuttuja että häntä
ihmetyttäviä asioita. Leikin seuraaminen on myös avain lapsen maailmaan ja
kiinnostuksen kohteisiin.

Leikki on suuressa osassa ryhmien toimintaa ja sille annetaan aikaa. On tärkeää, että
aikuinen on läsnä leikissä lasten tasolla. Kauden aikana, kun lasten aloitteellisuus leikissä ja
leikkitaidot, kuten esim. yhteisleikki ovat kehittyneet, otetaan välillä enemmän
”etäisyyttä” leikkiin ja havainnoidaan sivummalta.

Leikkiympäristöjä kehitetään ja muovataan, Itse leikkiä muovataan leikin aikana ja
spontaanisti tuodaan leikkiin uusi juttuja sen mukaan, mitä tarpeita ja ajatuksia lapsilta
nousee. Esim. lasten tekemä paloauto, liikennevalot mopoleikkiin jne.
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Arvoperustaa Omenatarhan päiväkodissa uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta
henkilökunnan ja vanhempien ajatusten mukaisesti:

Lapsuuden itseisarvo:

Taataan turvallinen, hyväksyvä ja lämmin ilmapiri jokaiselle lapselle,
kuljetaan lapsen mukana hetken aikaa, tasa-arvoisesti, keskittyen kullekin lapselle juuri sillä
hetkellä tärkeisiin ja otollisiin asioihin huomioiden jokainen erikseen.

Lapsuus ei ole valmistautumista aikuisuuteen, vaan oma arvokas ajanjakso ihmisen
elämässä; annetaan lapsen olla lapsi niin kauan kuin on.
Rohkeasti puolustetaan lapsen etua ja ohjataan vanhempaa/huoltajaa luottamaan
omaan vanhemmuuteensa
Luodaan kannustava ja positiivinen ilmapiiri; mahdollisuus huomion ja läheisyyden
saamiseen.

Näemme varhaiskasvatuksen ja lapsuuden omana arvokkaana elämän vaiheena.
Varhaiskasvatus ei aseta lapselle tavoitteita, vaan tavoitteet asetetaan kasvattajille ja
toiminnalle

Valmistavamme lapsia tulevaan, joka tuo hänelle eteen tiettyjä vaatimuksia. Lapsen on
saatava myös tarvitsemansa tuki selviytyäkseen näistä tulevista haasteista. Turvallinen ja
hyväksyvä ilmapiiri on kaiken a ja o. Kaikki tunteet ovat sallittuja, ja on turvallista oppia
kohtaamaan pettymyksiä itseään ja muita satuttamatta.

Ihmisenä kasvaminen:

Erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen, tunnekasvatus; miltä tuntuu ja miltä saa
tuntua. Erilaiset tunteet ja niiden näyttäminen ja niiden hyväksyminen; tunteiden
sanoittaminen

Kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja siihen puututaan välittömästi.
Itsestä huolehtiminen, oman itsensä arvostaminen, ristiriitojen ratkaisemiseen tarvittavat
taidot ja työkalut, hyvä tavat

Eri kulttuureihin ja erilaisiin perheisiin tutustuminen, erilaiset tavat, juhlat ja perinteet.

Kaverisuhteiden opettelu, sosiaaliset taidot ja kielenkehitys ovat erityisen isoja osa-alueita
Haetaan ja kokeillaan erilaisia keinoja näiden tukemiseen.

Ryhmissä talven aikana teemana esimerkiksi millainen on kiva kaveri. Aihetta käsitellään
mm. draaman, satujen, leikkien ja keskusteluiden kautta.

Lapsen oikeudet

Jokainen opettelee jotakin ja jokainen voi opettaa toisille jotakin, eli kaikilla jokin vahvuus
=> sen löytäminen kantaa eteenpäin ja tasoittaa muiden asioiden opettelua.
Aikuinen rinnalla kulkija, askeleen edellä, ei tien tasoittaja vaan tarvittaessa ottaa
vastaan, tukee ja ohjaa. Hyvän huomaaminen ja huomioiminen lapsessa
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Sopiva vaatimustaso ja tavoitteet yksilöllisesti, oikeus leikkiin ja siihen että saa olla lapsi; ei
voi eikä tarvitse osata ja suorittaa. Saa erehtyä, kehittyä omaan tahtiin

Kannustus, vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät apuna, arjen pedagogiikka
OIKEUS SYLIIN! Oikeus turvalliseen ympäristöön ja turvallisiin ihmissuhteisiin
Oikeus LEIKKIIN!!!

Tärkeänä arvona meillä on syli, sensitiivisyys ja ”hetkessä eläminen”. Käytetään ja etsitään
erilaisia apukeinoja arkeen ja niitä mietitään myös yksilöllisesti. Olemme nimenomaan
rinnalla kulkijoita, mutta emme tien tasaajia.

Hyvän huomaaminen ja kannustaminen ovat tärkeitä menetelmiä ja käytäntöjä
Omenatarhan päiväkodissa.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma käydään heti kauden alussa läpi ja
linjataan toimintaa sen mukaisesti. Kaikille lapsille ja perheille tasa-arvoinen kohtelu.

 Tasa-arvo ei kuitenkaan ole sitä, että jokainen asia on kaikille sama. Joku tarvitsee
enemmän kuin toinen päästäkseen tiettyyn pisteeseen, eikä kaikkien tarvitse päästä
”samalle viivalle”.

Aikuisten puhe ja käytös viestittävät omaa asennetta ja suhtautumista, aikuinen on
omalla toiminnallaan sekä rooli- että asennemalli.

Yksilöllisyys, eli mikä on tälle lapselle tärkeää. Kohtaamiset => arjen tilanteet, ”pienten
kohtaamisten tärkeys”, ”pelastavat kokemukset”. Hyvillä hetkillä ja positiivisilla
kohtaamisilla vahva, kantava ja voimaannuttava vaikutus. Jokainen hetki ja
kohtaaminen on tärkeä.

Mini-Verso sovittelumenetelmä on käytössä kaikissa ryhmissä, joissakin osittain sovelletusti.

Ammatillinen suhtautuminen perheisiin ja heidän erilaisiin elämän tilanteisiinsa
Vaikka arki on hektistä, niin silti täytyy löytyä aikaa vaihtaa tärkeitä asioita tiimissä ja
huoltajien kanssa

Seurakunnan tarjoaman ”Pikku-Kirkko” -toiminnan ohessa järjestetään Omenatarhan
päiväkodissa uskontokuntiin sitoutumatonta toimintaa. Tämä ”Pikku-Pohtijat” ryhmä toimii
samanaikaisesti Pikku -Kirkon kanssa ja tarjoaa samaan aihepiiriin liittyvää toimintaa ja
pohdiskelua. Huoltajilla on mahdollisuus valita kumpaan toimintaan osallistuvat. On myös
mahdollista valita ryhmä tapauskohtaisesti käsiteltävän aiheen mukaan. Tämän
vaihtoehdon valinneille teemme kauden alussa kyselyn, kumpaan toimitaan lapset
milläkin kerralla osallistuvat.
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Perheiden monimuotoisuus

Perheen koosta ym. riippumatta jokainen perhe on tärkeä omana itsenään => lapset
saavat kokea oman perheensä arvokkaaksi. Kunnioitetaan perheiden monimuotoisuutta
ja tämä otetaan huomioon toiminnassa. Molemminpuolinen luottamus ja avoimuus.
Erilaisuus on rikkaus.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä auttaa perheitä löytämään itselleen parhaat ratkaisut.
”Avoimuudella luodaan suvaitsevaisuutta”

Otamme asiat asioina, eikä tehdä niistä ”numeroa”.  Emme istu tiedon päällä, vaan
otamme asiat sopivassa tilanteessa puheeksi rohkeasti.  Harkitsemme yhdessä, milloin
mikäkin asia on hyvä ottaa puheeksi

Perheiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä ja kohtaamisiin käytetään aikaa.  Otetaan
perheiden yksilöllisyys hyvin huomioon. Tiedostetaan perheiden erilaisuus ja tapa toimia:
toisten kanssa vaihdetaan kuulumiset nopeasti ja toisten kanssa jutellaan enemmän.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkuvaan elämäntapaan oppiminen; luonnossa liikkuminen,
retkeily => luonnon kunnioittaminen, huomioiminen ja käyttäminen hyödyksi

Kierrättäminen ja jätteiden lajittelu => osa myös ympäristön kunnioittamista ja luonnon
säästämistä. Kierrätystä ja muuta kestävän elämäntavan mukaista toimintaa käsitellään
ryhmissä ja tehdään myös konkreettisia toimenpiteitä (mm. askartelutarvikkeiden
”loppujen” käyttäminen, maitopurkkien kerääminen ja kierrätys, ruokahävikin
pienentäminen)

Terveellinen, oikeanlainen ruokavalio; uusien makujen maistelu,
Unen tarve ja merkitys. Levänneet aivot ovat kyvykkäimmät oppimaan uutta ja
vastaanottamaan elämän haasteita.

Aikuisen esimerkki ja asenne jälleen tärkeässä asemassa!!!!

TVT -kasvatus

Kaupungin tvt-suunnitelma otettu käyttöön yksikössä. TVT-asiat nousseet esiin myös
asiakastyytyväisyyskyselyn kautta eli ovat yksikön kehittämiskohteena myös kuluvalla
kaudella. TVT -kasvatus on laaja käsite ja sitä kehitetään muutenkin kuin vain uusien
sähköisten välineiden kautta ja johdosta.
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Yksikössä käytössä 10 kpl ipadeja sekä 1 tabletti. Yksikössä toimii langaton internet -verkko.
Asiasta tarkemmin kohdassa 3. Kehittämiskohteet, Omenatarhan päiväkodin
kehittämiskohteet

3. Kehittämiskohteet

Varhaiskasvatuksen yhteinen kehittämiskohde:
- Tieto- ja Viestintäkasvatus -asiat (TVT),

Omenatarhan päiväkodin kehittämiskohteet:

- TVT -kasvatus: Toimitaan tieto- ja viestintäkasvatuksen parissa laajalla ajattelulla.
Varhaiskasvatuksessa käytetään apuna ipadeja ja tablettia eri ryhmissä ryhmien
omien suunnitelmien mukaisesti. Koko yksikön tavoitteena lisätä teknologian ja
digitaalisten laitteiden käyttöä päivittäisessä varhaiskasvatuksessa.

Erilaiset sovellukset ja erilaisten menetelmien (esim. QR -koodit) käyttöä lisätään.
Henkilökunnan osaamista laitteiden käytössä parannetaan sekä ulkopuolisten
koulutusten että yksikön sisäisen osaamisen jakamisella. Laaditaan ohjeita eri
laitteiden käyttöön keväällä tehdyn osaamiskartoituksen kautta esiin nousseissa
asioissa.

Ei kuitenkaan unohdeta sitä, että TVT -kasvatus on paljon muutakin eli laajempi käsite
ja ajatus, kuin vain teknologia ja sen hyödyntäminen. Printtimedia (kirjat ja lehdet
etc.), sadut ja tarinat, lasten omat tuotokset ym. kuuluvat myös tämän piiriin.
Huolehditaan asioiden monipuolisesta käsittelystä ryhmien toiminnassa.

Osallisuus: Lisätään sekä huoltajien että lasten osallisuutta.

Käytetään erilaisia lasten neuvostoja, toiminnan arviointikäytäntöjä sekä poimitaan
toiminnan tueksi lasten esittämiä ajatuksia ja ideoita:
Tähtilapsiviikko, jossa viikko toteutetaan toimintaa kunkin lapsen toiveiden ja
kiinnostuksen kohteiden pohjalta,

Lasten mukaan ottaminen erilaisiin arkisiin päiväkodin askareisiin, esim. ruoka-
apulaisena toimiminen. Myös ruoan omatoiminen, kuitenkin henkilökunnan
valvonnassa suoritettu ottamien ja annostelu lisää osallisuutta sekä kannustaa ja
opettaa toimimaan omatoimisesti ja luo oppimisen mahdollisuuksia päiväkotipäivään.

Lasten parlamentit -> pienryhmässä lapset miettivät toimintaa ja toteutusta. Toimintaa
suunnitellaan lasten mielenkiinnon mukaisesti unohtamatta kuitenkaan vasun eri osa-
alueita.
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Huoltajien mielipidettä kysytään paitsi kauden kuluessa sähköisesti, niin myös kauden
alkupuolella vanhemmille järjestettävissä ”vanhempain iltapäiväkahviloissa”. Huoltajien
osallisuutta lisätään myös erilaisten kyselyiden, yhteisten tapahtumien kuten yksikön
yhteiset isänpäivä- ja äitienpäivä -tapahtumat. Nämä ovat huoltajille myös hyviä
tilaisuuksia tavat toisiaan ja eri ryhmien lasten huoltajia.

Syksyn aikana perustetaan Omenatarhan päiväkotiin joko vanhempainyhdistys tai -
ryhmä. Kiinnostuneita kerätään toimintaan mukaan mm. sähköpostiinformaation sekä
vanhempain iltapäiväkahvi -tilaisuudessa käytävän keskustelun kautta.  Jatkuva, avoin
vuorovaikutus henkilökunnan ja huoltajien välillä on myös osa osallisuuden käsitettä
Omenatarhan päiväkodissa.

Vierailut ja retket yksiköstä:

Hyödynnetään lähiluontoa, harjua ja leikkipuistoja. Kukin ryhmä laatii itselleen omat
suunnitelmat retkien toteuttamisesta ja niiden toteutumista ja edelleen kehittämistä
arvioidaan ja suunnitellaan tarkemmin jo vuodenvaihteen arvioinnin yhteydessä.

Esikouluryhmä käy lisäksi uimahalli Kuohussa uimaopetuksessa sekä tekee mm. retkiä
yhteistyössä Kirkkoharjun koulun luokkien kanssa osana nivelvaiheen yhteistyötä.

Kestävän elämäntavan mukaiset periaatteet:

Kierrätystä ja muuta kestävän elämäntavan mukaista toimintaa käsitellään ryhmissä ja
tehdään myös konkreettisia toimenpiteitä (mm. askartelutarvikkeiden ”loppujen”
käyttäminen, maitopurkkien kerääminen ja kierrätys, ruokahävikin pienentäminen)

4. Tiedottaminen (ulkoinen)

Yksikön yhteisistä asioista tiedottamisesta vastaa yksikön esimies.

Ryhmien asioista tiedottamisesta vastaa kunkin ryhmän kasvatushenkilöstö. Tiedotuksen
sisältö ensisijaisesti opettajan/opettajien vastuulla eli he tarkastavat yksiköstä ryhmää
koskevan informaation oikeellisuuden ja ulkoasun.

Perheitä tiedotetaan sekä jo tapahtuneesta toiminnasta että suunnitellusta, edessäpäin
olevasta toiminnasta.

Tarpeen mukaan voidaan sopia erillisiä keskusteluhetkiä tai puhelinaikoja keskustelun
mahdollistamiseksi. Aloitus- ja VASU -keskustelut myös hyviä tilaisuuksia huoltajien kanssa
tehtävään yhteistyöhön informaation jakamisen ja osallisuuden näkökulmasta.

Tiedottamisen välineenä käytetään pääsääntöisesti Päikky -sovellusta.
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Sähköposti on myös keskeinen informaatioväline, jonka kautta lähetämme viikoittain
kuulumiset ja tulevat suunnitelmat. Huoltajat ovat oppineet tähän tiedotustapaan.

Sähköpostiviestit tavoittavat myös ryhmät hyvin, kun ne ovat nykyään luettavissa ryhmien
puhelimien kautta.

Tekstiviestit ovat myös hyvä väline tiedon jakamisessa huoltajille päin. Tiedottamista
hoidetaan myös ryhmien tiloissa sijaitsevien ilmoitustaulujen kautta.

Tiedottamisessa kiinnitetään huomiota myös yksikköön päin tulevaan informaatioon ja sen
lisäämiseen. Lisätään huoltajien sitoutumista omalta osaltaan myös päiväkotipäivään
liittyvien asioiden informoinnissa; sairaudet, lomat, kyselyihin vastaaminen etc. Päikky
apuna tässäkin asiassa

Yksi erittäin tärkeä tiedotushetki on kuitenkin myös päivittäinen kohtaaminen huoltajien
kanssa.

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

Yhteistyökumppaneita esim. Ateria- ja siivouspalvelu (ATSII), lastenneuvola, perheneuvola,
erilaiset terapeutit.

Alueellinen yhteistyö:

Pikkolan päiväkodin kanssa kiinteää ja monipuolista yhteistyötä monella eri tasolla;
yhteisiä peda- ja koulutusiltoja, erilaisia tapahtumia jne. Eri ryhmät ja tiimit tekevät myös
keskenään erilaista yhteistyötä.

Autetaan ja tuetaan yksikköinä toinen toisiamme monin eri tavoin. Suuri apu ja helpotus,
kun on ”samassa pihapiirissä” toinen yksikkö, joka on kaikin tavoin yhteistyökykyinen ja -
haluinen. Peda-ilta -päivinä olemme mm. ottaneet toistemme lapsia vastaan iltapäivisin
kun toisen talon koulutus alkanut

Yhteistyö jatkuu ja laajenee. Suunnitelmissa lisää yhteisiä tapahtumia ja
”kasvattajakahviloita” erilaisista yhdessä sovittavista/esiin nousevista asioista. Yhteiset
koulutukset ja tapahtumat ovat toimivia ja kannattavia.

Esi- ja alkuopetuksen alueella esikouluryhmämme Eppulaiset tekee yhteistyötä
Kirkkoharjun koulun kanssa. Tästä yhteistyöstä tarkempaa tietoa Eppulaiset -ryhmän
lukuvuosisuunnitelmassa.

6. Oppimisympäristö

Omenatarhan päiväkodissa toimii 6 ryhmää omissa tiloissaan. Kaikkien ryhmien käytössä
on eri kokoisia huonetiloja, joihin pienryhmät jakautuvat. Samoin koko talon tasolla on
käytettävissä yhteisiä tiloja, joita käytetään myös pienryhmien toiminnassa; sali,
”kotileikkihuone”, toimistoaula, pikkukeittiö jne. eli erilaisia tiloja ja mahdollisuuksia on
hyvin tarjolla.
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Oppimisympäristöissä toteutetaan monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat
tarpeen mukaan. Henkilöstö ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet. yksilölliset

taidot ja tarpeet. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistää lasten ja
henkilöstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa.

Oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan paremmin ryhmien lasten tarpeita.
Pääsääntöisesti muutokset ovat olleet toistaiseksi kalusteiden uudelleensijoittelua ja
olemassa olevien välineiden käytön tarkentamista.

Esikouluryhmään on hankittu jo korkeat pöydät ja tuolit. Myös Punakaneleiden ryhmässä
jo osa pöydistä ja tuoleista korkeita. Seuraavaksi ”korotamme” Viikarit -ryhmän kalusteita.
Tavoitteena saada koko yksikön kalusteet uusittua muutaman vuoden aikajänteellä.

Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen,
muita kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä
erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden
ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan.

Leikki on keskeinen oppimisen väline Omenatarhan päiväkodissa yksi tärkeä
toimintaperiaate. Oppimisympäristö järjestetään siten, että se mahdollistaa monipuolisen,
myös pitkäkestoisen leikin. Eri leikkivälineet ja mahdollisuudet leikkiä eri tiloissa ja erilaisilla
välineillä ovat lasten saatavilla ja he saavat itse osallistua leikkien suunnitteluun ja
ympäristön muokkaamiseen.

Ulkoilu ja liikunta: Lasten mahdollisuus riittävään ulkoiluun turvataan päivittäin.
Omenatarhan päiväkodissa ulkoillaan pääsääntöisesti 2 kertaa päivässä säästä
riippumatta. Toiminnassa hyödynnetään myös lähialueen hyviä retki- ja
liikuntamahdollisuuksia, kuten harjua, eri urheilukenttiä sekä jäähallia. Talvella myös
läheiselle kentälle on aina vedetty ladut hiihtämistä varten.

Omenatarhan päiväkodissa on reilun kokoinen, hyvin varustettu liikuntasali, joka antaa
hyvät mahdollisuudet erilaisten sisäliikuntalajien suorittamiseen. Liikuntaa tapahtuu
luonnollisesti myös ryhmien omissa tiloissa, eli olemme laajentaneet ajatusta liikuntatiloista
myös ryhmätasolle. Monia asioita voi tehdä myös ryhmien omissa tiloissa.

Omenatarhan päiväkodilla käy säännöllisin väliajoin kirjastoauto, jonka palveluita
hyödynnetään ahkerasti. Myös pääkirjasto erilaisine näyttelyineen ja Kangasala -talo ovat
Omenatarhan tavoitettavissa ja myös niiden tarjontaa käytetään hyväksi.

Digitaaliset oppimisympäristöt kehittyvät ja myös näitä erilaisia välineitä pyritään
hankkimaan ja hyödyntämään myös varhaiskasvatuksessa.  Teknologiaosaaminen on
vahvasti tätä päivää ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Tieto- ja
viestintäteknologia toimintakulttuurissa perustuu siihen, että tietoteknisistä
toimintaympäristöistä ja laitteista huolehditaan varhaiskasvatuksen toimesta ja, että
henkilöstön tarvittavasta koulutuksesta huolehditaan.
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7. Osallisuus (huoltajat ja lapset, oppimisympäristö, suunnittelu, arviointi, lapsen vasu)

Osallisuudesta ja sen kehittämisestä oli tietoa jo yksikön kehittämiskohteiden osiossa,
mutta tässä vielä kertauksenomaisesti:

Sekä lasten että huoltajien osallisuuden parantaminen jatkuu edelleen. Lisätään lasten ja
huoltajien mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun

Huoltajien osallisuuden yksi parantamiskeino on, että heidät otetaan mukaan toiminnan
suunniteluun ja arviointiin uuden VASU:n perusteidenkin nojalla ja mukaisesti

Lasten osallisuuteen etsitään myös uusia keinoja ja välineitä sekä kehitetään ja
tarkennetaan jo käytössä ja olemassa olevia.

Tiedotus/viestintä:

• Koko talo/ryhmät sisäinen tiedottaminen/tiedonvälitys
• tiedon kulku vanhemmille
• tiedon kulku vanhemmilta yksikön henkilökunnalle

Tavoitteena parantaa tiedon kulkua ja viestintää kokonaisvaltaisesti ja sillä tavalla lisätä ja
parantaa vuorovaikutusta. Päikky -ohjelma on yksi keino/väline viestinnässä ja
vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa. Päikky toimiikin pääasiallisena viestivälineenä
huoltajien ja henkilökunnan välillä.

Pikaisia asioita ja infoa sekä kyselyitä tai niistä muistuttamista Päikky -viestien kautta. Tieto
välittyy nopeasti ja menee perille, viestit kuitataan vastaanotetuiksi vastaanottajien
toimesta. Myös huoltajilta tulee tietoa lasten hoitoajoista, poissaoloista ym Päikky -
sovelluksen kautta

Kunnollinen tiedotus ja informaation kulku joka suuntaan parantaa myös ilmapiiriä: kaikilla
sama tieto samaan aikaan ja samassa muodossa.

Sähköpostin käyttöä on lisätty huomattavasti myös talon sisäisessä tiedottamisessa: Tietoa
sekä talon sisällä ryhmien kesken ja johtajalle sekä toisinpäin.

Tekstiviestien käyttö sekä huoltajien kanssa että yksikön sisäisessä viestinnässä on myös
hyvällä alulla, jatkamme myös sen käyttöä ja kehitämme sitä Päikky -sovelluksen
tukivälineenä.

Talon sisäiseen tiedottamiseen yksikön erilaiset WhatsApp -ryhmät ovat olleet tosi hyvä lisä
ja lisänneet kommunikointia ryhmien välillä. Huoltajien kanssa emme käytä WhatsApp -
viestejä, vaan mahdollisesti huoltajilta vastaanottamiimme viesteihin vastaamme Päikky -
sovelluksen kautta
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Yhteistyöpalaverit ja vanhempainillat kaudella 2019 - 2012

             Vanhempain iltapäiväkahvit:

Syksyllä kauden alkupuolella järjestämme uutena toimintamallina jokaisessa ryhmässä
erillisen vanhempain iltapäiväkahvit -tilaisuuden. Tämä korvaa koko talon yhteisen
vanhempainillan.

Tavoitamme tällä uudella toimintamallilla enemmän lasten huoltajia ja saamme aikaan
huoltajien välistä yhteistyötä ja he pystyvät helpommin verkostoitumaan keskenään
tällaisessa vapaamuotoisemmassa tilaisuudessa. Sekä yksilön johtaja että yksikössä
toimiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ovat myös läsnä näissä tilaisuuksissa.

Etukäteen huoltajille lähetetään ns. info -kirje, jossa kerrotaan yksikön toimintaan liittyvistä
käytännön asioista ja toimintamalleista. Tilaisuudessa voidaan sitten keskustella myös
niiden pohjalta mahdollisesti esiin nousseista asioista.

Vasukeskustelut

Jokaisessa ryhmässä käydään syksyn aikana jokaisen lapsen vanhempien kanssa vasu –
keskustelu

Esikoululaisten kanssa käydään oppimissuunnitelmakeskustelu syksyllä ja keväällä
uudelleen kouluunlähtökeskustelut.

            Kasvatuskumppanuus

on vanhempien kanssa tehtävää jatkuvaa ja moniulotteista yhteistyötä, jonka perustana
on erilaisten kasvatusarvojen ja kasvatusnäkemysten kunnioittaminen

8. Pedagoginen tuki

Yhteistyö konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa

Omenatarhan päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka alueena
yksikön 6 eri ryhmää + Touhula Freesia -yksityinen päiväkoti.

Koska Omenatarhassa 2 (oikeastaan 3) integroitua ryhmää ja lisäksi pienennetty
esiopetusryhmä eli tuen tarvetta ja myös siihen liittyviä palavereja ja erilaisia
moniammatillisia kohtaamisia huomattava paljon, ei kyseisen VEO:n toimialueeseen kuulu
Omenatarhan lisäksi kuin tuo pieni yksityinen päiväkoti

VEO toimii itsenäisesti, oman kiertonsa ja työrytminsä laatien, ottaen huomioon erilaisten
ryhmien tarpeet. VEO:n työpanosta jaetaan priorisointi -periaatteen mukaisesti eli sinne
missä on enemmän tarvetta, sinne myös käytetään enemmän aikaa. Kaikilla yksikön
ryhmillä kuitenkin oma osansa kierrossa ja aina tarvittaessa apua saa muulloinkin.
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VEO -vihko on käytössä kaikissa ryhmissä ja se toimii apuvälineenä ja tiedonkulkuväylänä
ryhmien ja VEO:n välillä. Vihkoon kirjataan sovitut toimenpiteet ja myös kokemukset ja
havainnot eri toimintamallien ja apukeinojen toimivuudesta käyntien välillä.

Muut asiantuntijat:

Teemme yhteistyötä lasten erityistarpeista johtuen monien erilaisten terapeuttien kanssa
eli yksikössä vierailee monien eri osa-alueiden asiantuntijoita (puheterapeutti,
toimintaterapeutti jne.)

Asiantuntijoilla on asiakkaidensa kanssa yksilökäyntejä. Nämä käynnit järjestetään
päiväkodin tiloissa asiantuntijoiden omien, ryhmien kanssa yhdessä sopimiensa
aikataulujen puitteissa.


