
Sivistyskeskus/ Yksikön toimintasuunnitelma (julkinen) 2019-2020
Varhaiskasvatus

Yksikön nimi Ruutanan varhaiskasvatusyksikkö
Laatija Tarja Luuri,

varhaiskasvatusyksikön johtaja 29.8.2019 Päivämäärä

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

 Ruutanan varhaiskasvatusyksikkö,
 Ruutanantie 750B,
 36110 Ruutana

Varhaiskasvatusyksikön johtaja
Tarja Luuri
050 5509737, sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Hänen vastuuhenkilönään toimii Ruutanan varhaiskasvatusyksikössä Sanja Tahkokorpi-
Kamppuri ja Koivurinteen varhaiskasvatusyksikössä Kati Hyrkäs.

1-3v Auringonsäteet,
040 1336650, sähköposti: auringonsateet@kangasala.fi
Ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

2-5v Poutapilvet,
040 1336652, sähköposti: poutapilvet@kangasala.fi
Ryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja

Avoimen varhaiskasvatuksen 3-5v kerho ja perhekerho,
050 3860241, sähköposti: kuunsateet@kangasala.fi
Ohjaaja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Ruutanan päiväkodin toiminta siirrettiin keväällä 2018 Ruutanan esiopetuksen tiloihin
Ruutanan koulun yhteyteen ja toiminta siellä jatkuu toistaiseksi. Yksikön nimenä on
Ruutanan päiväkoti.

Avointa viriketoimintaa järjestetään tiistaisin ulkokerhona Koivurinteen yläpihassa ja
perjantaisin Koivurinteen varhaiskasvatusyksikössä. Perhekerho kokoontuu torstaisin
Ruutanan seurakuntakodilla.

Talomme on suljettuna joulun aikoihin ja heinäkuussa. Silloin on auki Harjunsalon
varhaiskasvatusyksikkö. Koulujen syys- ja talvilomalla ryhmiä yhdistellään tai siirrymme
Koivurinteen varhaiskasvatuksen tiloihin.

mailto:etunimi.sukunimi@kangasala.fi
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1. Toimintaperiaatteet

Henkilökunnan yhteisillä suunnittelupäivillä ja yhteisillä palavereilla luodaan
toimintakulttuurille yhtenäistä pohjaa ja muokkaamaan arjen käytännöistä sujuvia ja
toimintaa tukevia käytäntöjä.
Toiminta sekä suunnittelu ja arviointi pohjautuvat valtakunnalliseen ja Kangasalan
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu). Lapsen vasuprosessi alkaa
aloituskeskustelusta huoltajien kanssa ja tutustumiskäynnit ennen lapsen
varhaiskasvatuksen aloittamista sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. Lapsen
vasukeskustelu pidetään kolmen kuukauden sisällä hoidon aloituksesta ja keskustelun
käydään huoltajan ja ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kesken. Keväällä pidetään
lyhyt arviointikeskustelu lapsen vasusta huoltajien kanssa ja siinä palataan vasussa
toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

Arjessa toiminnan suunnitteluun vaikuttavat ryhmissä olevien eri-ikäisten lasten toiveet.
Aikuisilta vaaditaan herkkyyttä tarttua hetkeen ja viedä toimintaa eteenpäin sen kautta.
Lasta kuunnellaan ja lapsi kohdataan yksilönä. Toteuttamamme pienryhmätoiminta
antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Lapsille annetaan mahdollisuuksia valita esim. leikki,
leikkikaveri.

Vanhempainillassa keskusteltiin huoltajien toiveista/odotuksista ja käytössämme on
”palautelaatikko”, johon huoltajilla on mahdollisuus laittaa kauden aikana mieleensä
tulevia toiveita toiminnallemme. Tärkeintä on kuitenkin päivittäiset kuulumisten
vaihtamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteessa ja siinä huoltajan esiin nostamat
ehdotukset.

Toiminnan perusteena on ammatillinen työskentely, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus
hyvinvointiin, huolenpitoon ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä lapsen oikeudet ja kestävä,
terveellinen elämäntapa. Toiminnassamme huomioimme hygienian ja autamme lapsia
sen toteuttamisessa avustamalla tarvittaessa käsien pesussa. Ruokailussa keskitymme
rauhalliseen ruokailuhetkeen ja opettelemme maistamaan erilaisia ruokamakuja.

Tiloissamme on välineet tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen huomioimiseksi
päivittäisessä toiminnassa ja niiden avulla voimme katsoa luontokuvia ja kuunnella
musiikkia. Dokumenttikameran avulla meidän on helppo heijastaa kirjan kuva seinälle ja
näin varmistaa, että jokainen lapsi pääsee näkemään kirjan kuvat ja samalla saa
kuunnella lukijan ääntä. Lapset saavat ottaa valokuvia ja videotykillä pystymme ne
heijastamaan nähtäväksi.

Ryhmät retkeilevät viikoittain lähiympäristössä ja hyödynnämme ympäristössä olevaa
metsää ja leikkipuistoa samoin kuin rannan nurmikkoalueella on mukavasti tilaa
juoksennella.

2. Kehittämiskohteet (prosessi- ja asiakkuusnäkökulmat)

Kehittämiskohteina nostimme edellisen toimintakauden aikana toteutetun
asiakaskyselyn pohjalta
§ Lasten kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen sellaisena kuin hän on



Sivistyskeskus/ Yksikön toimintasuunnitelma (julkinen) 2019-2020
Varhaiskasvatus

- pienryhmätoiminta, sama aikuinen viikon mahdollistaa sen, että lapseen ehtii
tutustua yksiköllisesti

- pysyvä ammattitaitoinen henkilökunta ja tuttu sijainen mahdollistavat
pysyvyyden lapsen arjessa ja näin turvaamaan yksiköllisen tuntemisen

§ Lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
- kuuntelemme ja poimimme lasten ehdotuksia ja toteutamme niitä
- pienten ryhmässä henkilökunta havainnoi lasten toimintaa ja löytää sitä

kautta pohjaa arvioinnille
- aikuisella on vastuu toiminnan pedagogisuudesta ja vasun toteutumisesta ja

lapset saavat vaikuttaa toiminnan sisältöihin
- lapsia pysähdytään kuuntelemaan esim. piireillä/pukemisessa ja näin

ottamaan lapsen kiinnostuksen kohteet selville
- suunnitelmat tehdään muuntautuvina ja näin mahdollistetaan lasten

vaikuttaminen

§ Tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden monipuolisempi hyödyntäminen
- henkilökunnan koulutuksella
- muistamalla hyödyntää myös sanomalehtiä, kirjallisuutta
- hyödyntämään talon kännykällä ja/tai kameralla otettavia kuvia
- opetellaan lasten Kangasala- facebook sivuston päivittämistä niin

henkilökuntana kuin yhdessä lasten kanssa

Henkilökunnan 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.

3. Tiedottaminen (ulkoinen)

Varhaiskasvatusyksikön johtaja tiedottaa huoltajia koko yksikköä koskevissa asioissa
sähköpostin välityksellä sekä nopeissa ja lyhyissä tiedotuksissa hyödyntäen päikkyviestiä.

Ryhmät tiedottavat oman ryhmänsä huoltajia sähköpostilla sekä päikkyviestien kautta.
Vanhempien kanssa on sovittu yhteisen tiedottamisen muodot. Vanhemmille
sähköpostitse lähetetään esim. viikko- tai kuukausikirje, jossa kerrotaan jo tehdystä ja
tulevasta toiminnasta.  Päivittäiset kohtaamiset tuonti- ja hakutilanteessa ovat tärkeitä
tiedon saamisen ja välittämisen hetkiä sekä lisäävät keskinäistä luottamusta. Ryhmillä on
käytössä ilmoitustaulu, jossa on myös huoltajille tarkoitettuja tieodotteita esim. koko
kaupunkia koskevista asioista.
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4. Yhteistyö (yhteistyökäytännöt, yt-kumppanit, alueellinen yt, esi- ja alkuopetuksen
yt)

Teemme yhteistyötä Ruutanan esiopetuksen sekä Koivurinteen varhaiskasvatusyksikön
kanssa. Yhteistyökäytäntöjä suunnitellaan, ylläpidetään ja kehitetään yhteisissä
palavereissa, yhteisillä suunnittelupäivillä sekä pedagogisissa illoissa.

Iltapäivisin klo 16.45 Ruutanan, Koivurinteen ja Ruutanan esiopetuksen lapset
henkilökunta kokoontuvat samaan pihaan. Meillä on myös yhteisiä tapahtumia mm.
yhteinen kävelyretki.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) käy säännöllisesti ryhmissä ja
häneltä saamme tukea ja vinkkejä arkeemme. Hänen kiertoaikataulunsa on nähtävillä
ryhmän ilmoitustaululla ja henkilökunta tiedottaa myös hänen käyntipäivänsä huoltajille.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi myös olla läsnä tiimin palaverissa ja yhdessä
suunnitellaan toimintaan ja arjen käytäntöjä.

Ruutanan neuvolan kanssa olemme yhteistyössä lasten 1½- ja 4- vuotisarvioiden kautta.
Pyydämme vanhempia kertomaan, milloin on lapsen neuvola-aika.  Täytämme
varhaiskasvatusyksikössä ”Samalla polulla”- kaavakkeen, jonka huoltaja toimittaa
neuvolakäynnin yhteydessä neuvolaan.

Ateria- ja siivouspuolen kanssa olemme päivittäin kiinteästi yhteistyössä. Pidämme
yhteisisä palavereita, joissa voimme asioita sopia.

Pikkukirkko on yhteistyötä seurakunnan kanssa. Pikkukirkko käy talossamme 6-8 kertaa
toimintakaudessa. Ryhmien ilmoitustauluilla on nähtävillä pikkukirkon ohjelma, josta
huoltajat voitte sen ennakkoon nähdä. Pikkupohtijat ovat yhtä aikaa Pikkukirkon kanssa
järjestettävää toimintaa. Vanhemmat saavat valita mihin heidän lapsensa osallistuu.

Koivurinteen vanhempainyhdistys ry:n kanssa teemme myös yhteistyötä. Yhdistys
järjestää Koivurinteessä vuosikokoukset. Yksikön johtaja toimii yhdistyksen ja
varhaiskasvatusyksikön välisten viestien välittäjänä. Yhdistys myös ylläpitää yhteyttä
yksikön johtajaan sähköpostilla tai tapaamisen merkeissä. 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 tietoa.

Yhteistyötahojamme on myös pihassamme kerran viikossa käyvä kirjastoauto.
Kirjastoautolla ryhmät käyvät pienryhmittäin.

Ruutanan koulun kanssa yhteistyössä olemme mukana, kun 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.
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Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden toimijoiden mm. perheneuvolan,
puheterapeuttien kanssa ja heihin olemme yhteydessä vain huoltajien luvalla.

5. Oppimisympäristö

Tarvittaessa muokkaamme varhaiskasvatusyksikön sisätiloja lasten kanssa yhdessä
tiimimme lapsia ja toimintaa tukevaksi oppimisympäristöksi niin, että ne parhaalla
mahdollisella tavalla tukevat lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua. Lasten
tarpeista lähtevät tilat ohjaavat leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä
taiteelliseen ilmaisuun. Lapset saavat valita leikkinsä kiinnostuksensa mukaan ja lelut
ovat helposti saatavilla. Harjoittelemme myös lelujen keräystä leikin loputtua.

Toimintaa toteutetaan pienryhmissä, joiden kokoonpano ja toiminnan kesto vaihtelee
ryhmän ikärakenteen, lasten tarpeiden ja toiminnan sisällän mukaan.

Lähiluonto ja -ympäristö ovat tärkeä osa oppimisympäristöämme ja liikuntaa tukevaa
ympäristöä. Retkeilemme kerran viikossa. Liikuntaa toteutamme myös ryhmien tiloissa.
Ryhmätilaan voimme rakentaa tasapainoratoja. Musiikkia kuuntelemme, soitamme ja
laulamme. Rytmiä opettelemme taputellen ja tömistellen. Meillä on käytössä
Koivurinteen varhaiskasvatusyksikön jumppasali kerran viikossa ja siellä on tilaa juosta ja
liikkua monipuolisesti.

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

Sensitiivinen kohtaaminen ja luottamus lasten ja aikuisten välillä on meille erittäin
tärkeää. Lasten ääni tulee kuuluviin, kun heitä havainnoidaan ja kuunnellaan päivittäin.
Toimintaa ja toimintaympäristöä muunnellaan sen mukaan mikä juuri tälle ryhmälle on
tärkeää. Pienryhmätoiminta mahdollistaa havainnoinnin ja tarjoaa lapselle rauhallisia
hetkiä tuoda mielipiteitään esille.

Varhaiskasvatuskeskustelut ovat yksi tärkeä väylä vanhemmille tuoda omia toiveitaan
esille. Henkilökunnan kanssa yhdessä keskustelemalla luodaan paras arki lapselle ja
saadaan lasten yksilölliset tarpeet huomioiduksi. Vanhemmat voivat tuoda päivittäin
asioita esille keskustelemalla henkilökunnan kanssa haku- ja tuontitilanteessa.
Vanhemmat saavat vaikuttaa tulevaan toimintaan myös vanhempainillassa.

Yksikössämme toimii Koivurinteen vanhempainyhdistys ry, johon myös Ruutanan
varhaiskasvatuksen huoltajat voivat liittyä. Yhdistys esittelee toimintaansa
vanhempainillassa.

7. Pedagoginen tuki

Varhaiskasvatuksessa on kolmiportainen kasvun ja oppimisen tuen toimintamalli ja se on
myös meidän yksikössämme käytössä. Jokainen lapsi on yleisen tuen piirissä, saaden
tukea omiin kasvun ja oppimisen edellytyksiinsä. Tuen perustana on varhaiskasvatuksen
tavallinen hyvin suunniteltu arki.  Jos lapsi tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea lisänä
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on muita yhteistyötahoja ja tukitoimia. Käytössämme on varhaiskasvatuksen
erityisopettajan ja neuvolan tukipalvelut.

Kaikille lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen
yksilölliset tarpeet.

Talomme varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on kiinteä osa talomme
henkilökuntaa ja hän kiertää ryhmissä ennakolta ilmoittamana aikanaan. Yhdessä
henkilökunnan kanssa hän luo ryhmän lapsia tukevaa toimintakulttuuria.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tiimin palaveriin ja siinä voidaan käydä
lävitse veon:n huomiot ja ehdotukset esim. miten ryhmän arkit tai eritilanteet voisivat
toimia paremmin.  Tarvittaessa veo on mukana lapsen palaverissa yhdessä
henkilökunnan kanssa. Vanhempi voi myös olla itse yhteydessä varhaiskasvatuksen
erityisopettajaan. Veon yhteystiedot löytyvät ryhmistä. Tiimit myös ilmoittavat huoltajille
ajankohdan jolloin veo on mukana tiimin päivässä.

Veo toimii myös yksikön johtajan tukena ja yhdessä he miettivät mm. lapsiryhmien
kokoonpanoa.

Henkilökunta kokoontuu yhteen kerran kuussa toteutuvan pedatiimin ja kerran kuussa
toteutuvan kasvattajakahvilan merkeissä. Myös veo osallistuu yksikön pedaiimiin.
Yhteisissä palavereissa kaksi kertaa kuussa henkilökunta luo arjen toimintaa tukevia
käytäntöjä.

8. Yksityinen palveluntuottaja


