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1. Yksikön tiedot

Sahalahden päiväkoti
Kurviksenkuja 6
36420 Sahalahti

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Kaskelma
hanna.kaskelma@kangasla.fi
p. 050 598 3260

Vastuuopettaja Jussi Kangas

Varpuset
varpuset@kangasala.fi                        040 133 6662

Peukaloiset
peukaloiset@kangasala.fi                   040 133 6661

Kivitaskut
kivitaskut@kangasala.fi                       040 133 6660

Pääskyset (esiopetus)
paaskyset@kangasala.fi                      040 133 6659

Sahalahden päiväkoti on iltahoitoyksikkö, päiväkoti on avoinna ma-pe 5.30 - 22.00

Varpuset: alle 3 -vuotiaiden ryhmä

Peukaloiset: 2-5 -vuotiaiden ryhmä

Kivitaskut: 2-5 -vuotiaiden ryhmä, iltahoitoryhmä

Pääskyset: esiopetusryhmä kirjastotalon ja KV4 tiloissa

Sahalahden päiväkodissa työskentelee 7 varhaiskasvatuksen opettajaa, 7
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 2 varhaiskasvatuksen avustajaa, sekä 1vakituinen
varahenkilö (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja)
Yksikössä käy konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Esiopetusryhmässä työskentelee myös koulun esiopettaja esiopetusajan päivittäin.

2. Toimintaperiaatteet

Sahalahden päiväkodissa toimitaan neljässä varhaiskasvatusryhmässä, joissa yhdessä on
myös esiopetusta.
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Päiväkoti on iltahoitoyksikkö, joka tarjoaa varhaiskasvatusta iltaisin klo 22 asti.

             Toiminta ja sen suunnittelu pohjautuvat valtakunnalliseen ja Kangasalan kaupungin
varhaiskasvatus - ja esiopetussuunnitelmaan ja apuna käytetään toiminnan vuosikelloa.

             Jokaisessa päiväkodin ryhmässä laaditaan toimintakausittain ryhmän toimintasuunnitelma
             johon toimintaa ohjaavien asiakirjojen lisäksi vaikuttavat lasten henkilökohtaiset
             varhaiskasvatus - ja esiopetussuunnitelmat sekä lasten ja huoltajien toiveet.

Varhaiskasvatuksen opettajat muodostavat päiväkodissa pedagogisen työryhmän,
pedatiimin, joka kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa suunnittelemaan ja arvioimaan
toimintaa ja pohtimaan ajankohtaisia pedagogisia kysymyksiä ja ryhmä myös seuraa
sovittujen asioiden toteutumista.
Käsiteltävistä aiheista riippuen ryhmään osallistuu myös varhaiskasvatusyksikön johtaja,
varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Kaikilla osastoilla on viikoittain tiimipalaveri, jossa ryhmän toimintaa suunnitellaan ja
arvioidaan.
Koko talon toimintaa arvioidaan puolivuosittain ja arvioinneista nostetaan
kehittämiskohteita.

Tärkeimpinä arvoina päiväkodissa ovat turvallisuus, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri,
leikki ja hyvät tavat.

Toiminnan lähtökohtana on lapsen oikeus viettää päivänsä fyysisesti ja psyykkisesti
turvallisessa ympäristössä ja hyväksyvässä ja lämpimässä ilmapiirissä. Hyvässä
oppimisympäristössä jokaista lasta kunnioitetaan, kuunnellaan ja hänen mielipiteitään
arvostetaan.
Tunnekasvatus, ohjaaminen empaattiseen toimintatapaan ja kiusaamistilanteisiin
puuttuminen ja ristiriitatilanteiden ohjattu ratkaiseminen kuuluvat jokaisen ryhmän arkeen.
Lapsia ohjataan avarakatseisuuteen ja toisen tasavertaiseen huomioimiseen ja
kunnioittamiseen.

Leikkiä ja sen kautta tapahtuvaa oppimista arvostetaan ja leikki eri muodoissaan kuuluu
jokaiseen päivään. Leikki ja liikkuminen ovat lapselle tärkeitä ja niihin kannustetaan, niissä
ohjataan ja niissä tarvittavia taitoja harjaannutetaan monipuolisesti. Leikki- ja
oppimisympäristöjä suunnitellaan ja muutellaan tarpeen mukaan. Tilajärjestelyin
mahdollistetaan sekä aktiivinen toiminta, että rauhallinen puuhastelu. Välineet ja
tarvikkeet ovat lasten saatavilla ja koko päiväkodin tiloja hyödynnetään monipuolisesti.

Ulkoilu ja liikunta ovat myös tärkeässä asemassa päivittäin. Ryhmät retkeilevät aktiivisesti
päiväkodin lähiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen.
Sisäliikuntatilana käytetään myös Sariolan koulun liikuntasalia.

Kaikissa ryhmissä toimintaa toteutetaan pienryhmissä, mikä tarkoittaa sitä, että yhden
lapsiryhmän lapset on jaettu vielä kolmeen pienempään ryhmään, joissa toimitaan
aamupäivät. Ryhmien kokoonpano ja toiminnan kesto vaihtelee ryhmien ikärakenteen,
lasten tarpeiden ja toiminnan sisällön mukaan.
Pienryhmällä on oma kasvattaja, joka toimii ryhmän kanssa, havainnoi ja dokumentoi
toimintaa.
Lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen kuormitus kevenee ja pienemmässä ryhmässä on
helpompi rohkaistua ilmaisemaan itseään, toiveitaan ja tunteitaan.
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Pienryhmissä toimiminen auttaa myös toiminnan ja erityisesti siirtymätilanteiden
porrastamisessa. Toiminta on kiireettömämpää, sujuvampaa ja lasten huomioiminen
yksilöllisempää, kun samassa tilassa on pienempi ryhmä lapsia. Melutasokin saadaan
pysymään pienempänä, kun tilassa on vähemmän lapsia kerralla.

Yhteisöllisyys on asia, jota haluamme päiväkodissa kehittää. Tavoitteena on lisätä
osastojen välistä ja koko talon yhteistä toimintaa.
Yhteistyö ryhmien välillä on päivittäistä. Aamulla ensimmäiset työntekijät ottavat vastaan
kaikki päiväkotiin tulevat lapset. Samoin iltapäivällä / illalla työvuorossa oleva
henkilökunta huolehtii kaikista paikalla olevista lapsista osastosta riippumatta.

             Henkilökunnan poissaolotilanteissa paikalla oleva henkilökunta siirtyy tarpeen mukaan
osastolta toiselle, jotta suhdeluvut ovat lain mukaiset.
Toimintaa myös suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Välillä yhteinen toiminta on
suunniteltua, välillä lapset voivat halutessaan puuhata ja leikkiä itse valitsemiaan leikkejä
toisella osastolla.
Yhteisöllisellä toimintatavalla pyritään siihen, että kaikki lapset ja aikuiset tutustuisivat
toisiinsa ja lapset saavat paitsi vaihtelua, myös laajemman kaveripiirin.

Osa yhteisöllistä toimintatapaa on päiväkodin ja perheiden välinen yhteistyö ja yhteinen
toiminta. Sekä lapsilla, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin.
Lasten kanssa mietitään ja ideoidaan toimintaa ja sen erilaisia toteutustapoja, tehdään
pidempikestoisia projekteja, joita lasten ideat muovaavat. Päivittäisissä
vuorovaikutustilanteissa ryhmänä ja yhden lapsen ja aikuisen välisissäkin keskusteluissa
saadaan ja annetaan palautetta ja arvioidaan toimintaa. Toimintaa arvioidaan myös
erilaisilla mittareilla, kuten hymynaamoilla ja peukuilla. Varhaiskasvatuksen yhteisen
asiakastyytyväisyyskyselyn osana on myös lapsille suunnattu kysely.
Vanhempainillat toteutetaan toiminnallisina ja osallistavina ja syksyllä ja keväällä
järjestetään perheiden yhteinen tapahtuma, joissa huoltajilla on mahdollisuus
ajatustenvaihtoon ja toisten perheiden kanssa verkostoitumiseen. Esiopetuksessa on
perinteisesti järjestetty eskareille perheineen syksyn pimeä ilta - tapahtuma ja säiden
salliessa kuutamohiihto helmikuussa, niin on tarkoitus toimia tänäkin vuonna. Perheet ovat
tervetulleita myös päiväkodin joulu- ja kevätjuhlaan.

Varhaiskasvatuspäivään kuuluu monipuolisen toiminnan lisäksi myös ruoka ja lepo.
Päivittäin tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Iltahoitolapsille myös päivällinen klo
17.30 ja iltapala klo 20.

Lounaan jälkeen on lepohetki, jonka toteutus vaihtelee osastoittain. Kaikilla on
mahdollisuus lepoon ja halutessaan myös päiväuniin. Lepohetkellä lapsille luetaan ja
kuunnellaan musiikkia. Ne, jotka eivät nuku, nousevat hiljaisen hetken puuhiin, kuten
piirtelyyn, pelailuun tai rakenteluun.

Iltahoidossa oleville lapsille suunnitellaan päivälliseen jälkeen toteutettavaa pedagogista
toimintaa yhteistyössä iltahoitoryhmän aikuisten ja lapsen oman osaston aikuisten kesken.
Ilta-aikaan mahtuu myös rauhallista yhdessäoloa lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen.
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2. Tiedottaminen (ulkoinen)

Päiväkodin ryhmillä on käytössä ryhmäsähköpostit, joiden kautta lähetetään viikko- ja
kuukausitiedotteet ja tarvittaessa myös muuta tiedotettavaa asiaa.
Tiedottamiseen voidaan käyttää myös Päikky-sovelluksen viestitoimintoa.
Kiireelliset asiat hoidetaan puhelimitse tai tekstiviestillä.
Myös varhaiskasvatusyksikön johtajan ja vaka-hallinnon tiedotteita lähetetään
sähköpostilla perheille. Päikky-sovelluksen kautta tulee mm. loma-aikojen
varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön liittyviä kyselyitä.

Tärkeistä asioita ja viikon tapahtumista tiedotetaan myös osastojen ilmoitustauluilla.

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

Yhteistyö huoltajien kanssa on yksi varhaiskasvatuksen kulmakivistä.
Tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja
oppimisen edistämiseen.

Yhteistyön muotoja varhaiskasvatuksen ja huoltajien välillä ovat aloituskeskustelu,
päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa, varhaiskasvatuskeskustelut,
vanhempainillat sekä päiväkodin juhlat ja tapahtumat.

Päiväkodissa työskentelee kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka käy kaikissa
ryhmissä ja jolta tarvittaessa voi pyytää konsultaatioapua.

Tärkeää yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään myös suunniteltaessa lapsen mahdollisesti
tarvitsemaa kehityksen ja oppimisen tukea.
Monialaisessa yhteistyössä lähtökohtana on aina lapsen etu.

Teemme yhteistyötä myös perusopetuksen, monenlaisten kuntouttavien tahojen ja
erilaisten asiantuntijoiden kanssa.

 Yhteistyötahojamme ovat mm:

- Sariolan ja Vilpeilän koulut
- Perheneuvola, psykologit, puheterapeutit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit sekä

muut kuntouttavat tahot
- Lastenneuvola, Tays
- Sosiaalitoimi, perhetyö
- Sahalahden kirjasto
- Kangasalan seurakunta
- Ateria- ja siivouspalvelut
- Kiinteistönhuoltopalvelut, tekninen keskus
- Pelastuslaitos
- Taksipalvelut
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4. Oppimisympäristö

Sahalahden päiväkoti sijaitsee Sahalahden kylätaajaman sydämessä. Sahalahden
erityisyytenä on toisaalta maalaisuus, alueella on paljon viljelytiloja ja broilertuotantoa
sekä muita tuotantotiloja ja toisaalta teollinen ympäristö, koska isona alueen
työnantajana ovat Saarioisten ja Atrian tehtaat.
Päiväkodin lähellä on Sariolan yhtenäiskoulu, jossa monilla päiväkoti-ikäisillä on isompia
sisaruksia. Lähiretkeily on helppoa ja ryhmät liikkuvatkin aktiivisesti. Läheltä löytyy monia
erilaisia mahdollisuuksia, metsää, valaistua pururataa, kävelyteitä ja leikkipuistoja,
kirjastoa ja kierrätyspistettä. Ohi ajavat tehtaille menevät rekat ovat erityisesti pienten
mielestä tosi kiinnostavia.

Sahalahden päiväkodissa toimitaan kolmessa eri kiinteistössä neljässä
varhaiskasvatusryhmässä.
Yksi ryhmistä on myös esiopetusryhmä. Esiopetusryhmä toimii Sahalahden kirjaston
kiinteistössä ja vanhan kunnantalon alakerrassa, muut ryhmät päiväkodin päätalon
tiloissa. Päiväkodilla on iso aidattu ulkoilupiha, josta osa on erikseen rajattu pikkuväelle.

Leikkiä ja sen kautta tapahtuvaa oppimista arvostetaan ja leikki eri muodoissaan kuuluu
jokaiseen päivään. Leikki ja liikkuminen ovat lapselle tärkeitä ja niihin kannustetaan, niissä
ohjataan ja niissä tarvittavia taitoja harjaannutetaan monipuolisesti. Leikki- ja
oppimisympäristöjä suunnitellaan ja muutellaan tarpeen mukaan. Tilajärjestelyin
mahdollistetaan sekä aktiivinen toiminta, että rauhallinen puuhastelu. Välineet ja

tarvikkeet ovat lasten saatavilla ja koko päiväkodin tiloja hyödynnetään monipuolisesti.

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

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti pyrimme lisäämään sekä lasten, että
huoltajien osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lapsen osallisuus näkyy lapsen mahdollisuutena tulla kuulluksi. Lapset suunnittelevat,
toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa oman ikä- ja kehitystasonsa
mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja
vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen.

Huoltajien osallisuus toteutuu päivittäisissä kohtaamisissa ja keskusteluissa,
varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa, vanhempainilloissa ja päiväkodin
tapahtumissa ja juhlissa. Vuosittain toteutetaan myös asiakaspalautekysely.

Vanhempainkerho aloitti toimintansa keväällä 2018. Osallistumalla vanhempainkerhon
toimintaan huoltajat pääsevät tuomaan esille ajatuksiaan ja toiveitaan ja vaikuttamaan
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminta vanhempainkerhossa mahdollistaa
myös perheiden verkostoitumista.

6. Pedagoginen tuki

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden
edellyttämällä tavalla siten, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon
varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.
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Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa
yhteistyö lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen
muun henkilöstön kesken on tärkeää. Tarvittaessa tehdään myös moniammatillista
yhteistyötä kuntouttavien tahojen kanssa.

Kangasalla on käytössä varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki, joka mahdollistaa
tarvittaessa yleisen tuen lisäksi tehostetun tai erityisen tuen toimet.
Lähtökohtana tukitoimissa on aina lapsen etu ja lapsen oikeus tukeen.

7. Yksityinen palveluntuottaja


