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1. Yksikön tiedot

Suoraman päiväkoti

Kukkotalo
Kyötikkäläntie 8
36220 Kangasala

Ryhmä Puhelinnumero Sähköposti
Piiperoiset 040 1336 688 piiperoiset@kangasala.fi

Posetiivarit 040 1336 690 posetiivarit@kangasala.fi

Pillipiiparit 040 1336 689 pillipiiparit@kangasala.fi
(Integroitu erityisryhmä)

Keittiö 040 1336 687

Pajupillin talo
Lenkkeilijänpolku 1
36220 Kangasala

Ryhmä Puhelinnumero Sähköposti
Taikurit 040 1336 590 taikurit@kangasala.fi

Veijarit 040 1336 591 veijari@kangasala.fi

Keittiö
Revontulet, perhepäivähoidon varahoitokoti

040 1336 353
050 3803 345

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Katri Jaakkola                050 5975 718
katri.jaakkola@kangasala.fi

Vastuuhenkilö Kati Moisander                                            050 3651 159
kati.moisander@kangasala.fi

2. Toimintaperiaatteet

Suoraman päiväkodin keskeisenä ajatuksena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen.
Varhaiskasvatusta toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena, ja lapsuutta
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arvostetaan ainutkertaisena elämänvaiheena. Toiminnassa korostuu lapsilähtöisyys ja lasten
osallisuus. Ne näkyvät toiminnassa eri tavoin, esimerkiksi lasten toiveiden puissa,
leikinvalintatauluissa, lasten haastatteluissa, omatoimisuuteen kannustamisessa ja
apulaistehtävissä. Kaikissa lapsiryhmissä toimitaan pienryhmäpedagogiikan periaatteiden
mukaisesti. Lapset kohdataan yksilöllisesti ja sensitiivisesti, ja aito läsnäolo, yhteistyö ja avoimuus
ovat meille tärkeitä asioita.

3. Kehittämiskohteet

Suoraman päiväkodin kehittämiskohteiksi kaudelle 2019-2020 on nostettu tiedottamisen ja
oppimisympäristön kehittäminen sekä lasten sensitiivinen kohtaaminen.

- Tiedottamisen kehittäminen; Kehitämme tiedottamista ja huomioimme siinä
vanhempien toiveet entistä paremmin. Käytämme aktiivisesti erilaisia tiedottamisen
kanavia, muun muassa Päikky- sovellusta ja viikkokirjeitä, ja monipuolistamme
viestintää avaamalla esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä
suunnitelmallisemmin.

- Oppimisympäristön kehittäminen; Muokkaamme päiväkodin tiloja innovatiivisemmiksi
ja pedagogisesti monipuolisemmiksi yhdessä lasten ja vanhempien kanssa
oppimisympäristöhankkeen avulla.

- Lasten sensitiivinen kohtaaminen; Kiinnitämme entistä enemmän huomiota lasten
sensitiiviseen ja yksilölliseen kohtaamiseen, ja lapsille tarjotaan syliä ja läheisyyttä.
Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin aiempaa aktiivisemmin
ja monipuolisemmin muun muassa pienryhmätoiminnan avulla.

Suoraman päiväkoti on Vihreän lipun päiväkoti. Olemme saaneet Suomen ympäristökasvatuksen
seuralta sertifikaatin tavoitteellisesta ympäristötietoisesta toiminnasta ja saavuttaneet kestävän
tason lasten ympäristökasvatuksessa. Vihreän lipun toiminta on suunniteltua ja systemaattista, ja
se pohjautuu Suomen ympäristökasvatuksen seuran Vihreän lipun suunnitelmaan. Päiväkodin
koko henkilökunta on sitoutunut toimintaan, ja lapset ovat aktiivisia toimijoita arjen projekteissa.
Myös lasten vanhempia osallistetaan toimintaan yhteisten tempausten kautta. Koko
toimintavuodelle on laadittu yhteinen Vihreän lipun suunnitelma, ja toimintavuosien 2019-2021
teemana on lähiympäristö ja ilmastonmuutos.
Vihreä lippu elää arjessa. Vihreän lipun henkilöstötiimi ja lapsiraati kokoontuu sovitusti ja
säännöllisesti vuoden aikana ja suunnittelee arjessa toteutettavaa toimintaa. Kaikissa ryhmissä on
biojäte-, paperin- ja pahvinkeräys, ja päiväkodilla on oma lasi -ja metallijätepiste. Kiinnitämme
huomiota muun muassa kierrätykseen, veden ja sähkön käyttöön, ja hyödynnämme
lähiympäristöä retkeilyssä. Teemme myös kestäviä valintoja päiväkodin hankinnoissa.

Liikuntahanke, Ilo kasvaa liikkuen; Suoraman päiväkodin tavoitteena on liikunnan, erityisesti
ulkoliikunnan, lisääminen arkeen. Henkilöstöstä on koottu liikuntatiimi, joka kokoontuu
säännöllisesti ja suunnittelee yhteistä toimintaa. Kuukauden ohjatut ulkoleikit ovat osa
ulkoiluarkea ja jokaiselle kuukaudelle on valittu yksi yhteinen ulkoleikki, jota lapsiryhmissä leikitään
viikoittain. Liikunnalliset odotteluleikit siirtymätilanteissa, ohjatut liikuntatuokiot ulkona,
liikuntavälinepäivä ulkoilussa perjantaisin (pyörät, pallot, pomppupallot, esteradat, keppihevoset,
sählymailat ja -maalit, purkkijalat jne.) ja liikkumista edistävät pihasäännöt kuuluvat arkeen.
Retkiä lähiympäristöön tehdään viikoittain ja päiväkodin liikuntavälineet ovat lasten käytössä
päivittäin. Tällä kaudella lisätään jäähallin käyttöä, tehdään yhteistyötä urheiluseuran kanssa ja
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pidetään 5-vuotialle yhteisiä liikuntatuokioita. Hyödynnämme aktiivisesti päiväkodissa
työskentelevän liikunnanohjaajan osaamista.

Yhteistoiminnan lisääminen on koko päiväkodin lasten ja aikuisten yhteinen tavoite.
Päiväkodissa järjestetään yhteisiä tapahtumia ulkona ja sisällä lähes viikoittain. Päiväkodin tilat ja
välineet ovat yhteisessä käytössä eli esimerkiksi pienryhmiä voidaan pitää toisenkin ryhmän
tiloissa ja leluja ja välineitä kierrätetään ryhmästä toiseen. Lapsiryhmät yhdistyvät tilanteen
mukaan loma-aikoina, ja se lisää yhteistoimintaa. Päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys, jonka
tarkoituksena on luoda hyvää yhteishenkeä lasten vanhempien sekä päiväkodin ja perheiden
välillä. Ylläpidämme positiivista henkeä ja huumoria arjessa.

Innovatiivinen oppimisympäristö Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa- hanke
Olemme mukana Innovatiivinen oppimisympäristö-hankkeessa vuosina 2018-2020. Hankeen
tavoitteena on yhteistyössä huoltajien ja lasten kanssa luoda innostava ja aktiivisesti toimimaan
houkutteleva oppimisympäristö. Kaudella 2018-2019 keskityimme suunnitteluun ja  kauden 2019-
2020 aikana hanke muuttuu konkretiaksi. Lapsilta, vanhemmilta ja henkilökunnalta kerättyjen
ideoiden perusteella toteutetaan uudet muunneltavat ja liikkumiseen innostavat tilaratkaisut
kukkotalon pirttiin ja Pajupillin käytävään. Myös lapsiryhmien tiloja muokataan yhdessä lasten
kanssa monipuolisemmiksi ja innostavammiksi.

Tieto- ja viestintäteknologia
Harjoittelemme lasten kanssa tabletin käyttöä ja otamme digitaalisia välineitä, esimerkiksi
dokumenttikamera ja videotykki, aiempaa enemmän käyttöön arjessa. Ryhmissä on myös
digitaaliset valokuvakehykset, joiden kautta esimerkiksi lasten päivän tapahtumia, lasten tekemiä
asioita ja lasten ottamia kuvia esitellään vanhemmille. Päiväkodin henkilökunta kehittää tieto- ja
viestintäteknologiaosaamistaan osallistumalla mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin
koulutuksiin.

4. Tiedottaminen

Suoraman päiväkodin jokaisessa lapsiryhmässä käytetään aktiivisesti ryhmäsähköposteja
vanhempien suuntaan tiedottamisessa. Käytössä on myös Päikky-sovellus, jonka kautta
vanhempia tiedotetaan arjen asioista, esimerkiksi seuraavan päivän retkieväistä tai lelupäivästä.
Äkillisissä arjen tilanteissa käytämme puhelinta ja tekstiviestejä tiedottamisessa. Vihreän lipun
päiväkotina vältämme henkilökohtaista paperitiedottamista vanhempien suuntaan.
Ilmoitustaulut ja päivittäiset keskustelut lasten tuonti- ja hakutilanteissa ovat myös tärkeitä
tiedottamisen kanavia. Viikko- tai kuukausikirjeet lähetetään jokaisesta ryhmästä perheille ja niissä
kerrotaan sekä menneistä että tulevista päiväkodissa tehdyistä asioista sekä avataan
varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjä.

5. Yhteistyö

Suoraman päiväkoti tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Aktiivista yhteistyötä tehdään
tukipalveluiden kanssa (ateria- ja siivouspalvelut ja tilapalvelu), jotka kuuluvat olennaisena osana
päiväkodin jokapäiväiseen arkeen. Päiväkodissa työskentelee myös varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, joka vierailee säännöllisesti ryhmissä ja antaa tukea ja ohjausta erityiskasvatuksen
asioissa. Teemme alueellista yhteistyötä myös lähialueen perhepäivähoidon, päiväkotien ja
kerhon kanssa sekä Suoraman esiopetuksen ja koulun kanssa. Perhepäivähoidon varahoitokoti
toimii Suoraman päiväkodin tiloissa.
Suoraman neuvola, perheneuvola, sosiaalityö, puheterapeutit, fysioterapeutit, seurakunta ja
Tampereen yliopistollinen sairaala ovat osa Suoraman päiväkodin yhteistyöverkostoa.
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6. Oppimisympäristö

Suoraman päiväkodin varhaiskasvatusympäristö muodostuu lapsen kodin, päiväkodin ja hänelle
läheisen ympäristön kokonaisuudesta. Lapsen ympäristöön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen ympäristö. Fyysinen ympäristö sisältää sisä- ja ulkotilat, joissa lapsi toimii, kasvaa,
kehittyy ja oppii. Psyykkinen ympäristö muodostuu hoidon, kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen
tunneilmapiiristä. Sosiaalinen ympäristö muodostuu niistä ihmisistä, joiden kanssa hän on
tekemisissä; koti ja sen läheiset ihmiset, päiväkodin aikuiset ja toiset lapset sekä muut lapselle
tärkeät lapset ja aikuiset.

Fyysinen oppimisympäristö on päiväkodissamme turvallinen ja selkeä, ja lapsilla on erilaisia
rajattuja ja rauhallisia leikkipaikkoja. Tiloja ja oppimisympäristöä muokataan lapsiryhmän
mielenkiinnon ja ikätasoisten tarpeiden mukaan. Jokaisella lapsella on oma lokero-, ruokailu- ja
lepopaikka, joissa on oma nimi tai kuva merkkinä. Päiväkodissa näkyy myös lasten kädenjälki
heidän tekemissään askarteluissa, piirustuksissa ja maalauksissa. Lapsilla on mahdollisuus muokata
leikkiympäristöä leikkien aikana. Päiväkodin piha on tärkeä osa fyysistä ympäristöä. Tämän lisäksi
pyrimme hyödyntämään myös lähiympäristöä oppimisympäristönä mm. Vihreän lipun teemaan
liittyen sekä erilaisten retkien ja monipuolisen liikkumisen merkeissä.

Sosiaalinen oppimisympäristö muodostuu lasten ja aikuisten yhteisöstä, jossa lapsi saa olla
päivittäin tekemisissä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Vuorovaikutustilanteissa lapset oppivat
vertaisryhmässä toistensa kanssa ja toisiltaan. Leikkiessä luodaan ystävyyssuhteita ja opitaan
muiden huomioimista, vuorottelua sekä luodaan ”me-henkeä” toimimalla ryhmässä ja
pienryhmissä. Kaverisuhteita tuetaan ja lapsia kannustetaan toimimaan yhdessä eri kavereiden
kanssa. Jokainen saa olla ryhmässä oma itsensä, ja opettelemme hyväksymään erilaisuutta.
Päiväkodissa on kannustava ja rauhallinen ilmapiiri ja panostamme hyvään yhteishenkeen ja
yhteistoimintaan niin lasten kuin aikuistenkin välillä. Luottamus ja avoimuus ovat meille tärkeitä.

Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu päiväkodin yhteisöllisestä ilmapiiristä. Päiväkotimme
aikuiset luovat lapsiryhmään turvallisen ja myönteisen ilmapiirin, joka tukee lapsen yksilöllisyyttä ja
osallisuutta. Myönteinen ilmapiiri syntyy aidosta läsnäolosta, kuuntelusta ja vastavuoroisesta
vuorovaikutuksesta. Päiväkodin henkilöstö toimii sensitiivisesti ja kuuntelee ja havainnoin lapsen
kehitystä, kasvua ja tarpeita. Psyykkinen ympäristö on tutkimisen ja ihmettelyn salliva. Ei - kieltoa
käytetään vain vähän ja perustellusti. Huumori ja ilo sekä rento ja kannustava ilmapiiri ovat osa
päiväkodin arkea.

7. Osallisuus

Jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi varhaiskasvatuksen arjessa. Pyrimme siihen,
että lapsi saa toteuttaa itseään hänelle ominaisimmilla tavoilla. Lapset ovat osallisia arjessa
kykyjensä, taitojensa ja kiinnostuksiensa mukaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan
omista lähtökohdistaan käsin ja vapaaehtoisesti.

Pienten lasten kohdalla osallistaminen on esimerkiksi sitä, että lasta autetaan tunnistamaan
tunteitaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään ja valitsemaan kiinnostavia leikkejä. Ruokailussa lapsi
saa valita muun muassa ottaako ruokaa vähän vai paljon, ja isoimmat lapset saavat ottaa itse
ruuan, voidella leivät ja kaataa maitoa. Lasten osallisuutta tuetaan myös demokraattisin keinoin
eli äänestetään tai yhdessä keskustellen päätetään esimerkiksi yhteiset laulut tai retkikohteet.
Lasten osallisuutta lisätään myös dokumentoimalla päiväkodin arkea valokuvin sekä laittamalla
lasten piirustuksia ja lasten kertomia tarinoita kasvunkansioihin tai seinälle. Lapset otetaan
mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja vanhempia kannustetaan mukaan
toiminnan suunnitteluun. Lapsia haastatellaan, havainnoidaan ja kuunnellaan. Kiinnitämme
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erityistä huomiota siihen, että lapset kohdataan tasa-arvoisina ja heidän ajatuksiaan
kunnioittaen.

Vihreän lipun lapsiraati kokoontuu päiväkodissa säännöllisesti suunnitellen yhteistä toimintaa
ympäristökasvatuksen teemojen ympärille.
Suoraman päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys, jonka tarkoituksena on osallistaa vanhempia
ja synnyttää hyvää yhteishenkeä -ja toimintaa vanhempien ja päiväkodin välille.

8. Pedagoginen tuki

Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksessa ja Suoraman päiväkodissa on käytössä kolmiportainen
tuen malli. Kolmiportaisen tuen ensimmäinen askel tarkoittaa jokaiselle varhaiskasvatuksen
palveluja käyttävälle lapselle tarjottavaa kasvun ja oppimisen yleistä tukea. Hyvä ja hyvin
suunniteltu pedagoginen toiminta päiväkodissa tukee lapsen kasvua ja kehitystä laaja-alaisesti
sekä ennaltaehkäisevästi. Toiminnan suunnittelussa on tärkeää päiväjärjestyksen ylläpitäminen ja
koko tiimin sitoutuminen yhdessä sovittuihin käytäntöihin. Yksi keskeisimmistä toimintamuodoista
on pienryhmätoiminta, jolla tuetaan lapsen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja mahdollistetaan
lapsen taitojen, kehityksen ja oppimisen havainnointi sekä dokumentointi. Yleisen tuen
tukimuotoihin kuuluu myös kasvattajien toiminta ja oppimisympäristön järjestäminen kyseistä
ryhmää ja lapsia palvelevaksi.

Lapselle tarjotaan tehostettua tukea, jos hän tarvitsee kasvussaan ja oppimisessaan säännöllistä
tukea tai useampia tukimuotoja samanaikaisesti. Tuki mietitään tällöin yksilöllisemmin ja
tarkemmin, ja siitä keskustellaan aina myös huoltajien kanssa.

Vahvin tuen taso on erityinen tuki, jota tarjotaan niille lapsille, joilla on vaikeuksia edistyä riittäväsi
muiden tukitoimien avulla. Tehostetussa ja erityisessä tuessa liitetään varhaiskasvatuksen omien
tukitoimien lisäksi muiden asiantuntijoiden tuki osaksi varhaiskasvatustoimintaa. Lapsen tuen tarve
arvioidaan yhdessä vanhempien, kasvatushenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sovitut asiat
kirjataan ylös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea (E-Vasu)
varten.

Suoraman päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka vierailee
säännöllisesti lapsiryhmissä ja antaa tukea ja ohjausta erityiskasvatuksen asioissa. Hän tukee
varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja vanhempia tuen suunnittelussa, havainnoi lasten kehitystä
yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien kanssa ja osallistuu lapsiryhmän
toimintaan. Erityisopettaja on päiväkodissa myös vanhempia varten, ja häneen voi olla suoraan
yhteydessä lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyvissä asioissa. Erityisopettaja osallistuu aina
tehostetun ja erityisen tuen palavereihin ja tarvittaessa myös lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin. Tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun,
kehityksen ja oppimisen edistäminen yhdessä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Yksi Suoraman päiväkodin lapsiryhmistä on integroitu erityisryhmä.

9. Yksityinen palveluntuottaja


