
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Kuhmalahden päiväkoti 
Ylläpitäjä: Kangasalan kaupunki/Sike 
Toiminnan muoto: Esiopetus 
Alue: Sahalahti - Kuhmalahti 

Opiskelijamäärä: 5 
Opettajien määrä: 1 
  

  

1.1. Toimipaikat 

Kuhmalahden päiväkoti 

Kivisalmentie 14 36810 Kuhmalahti 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja (Sahalahti – Kuhmalahti) 
Hanna kaskelma 
p. 050 598 3260 
hanna.kaskelma@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Vastuuhenkilö Mira Lindgren 

p. 0400 294 443 tai 050 4493111 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Hanna Kaskelma p. 050 5983260 

Mira Lindgren p. 0400 294443 

Pauliina Seppälä p. 050 3152856 

Johanna Hämäläinen p. 050 5810413 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Oksaluokka: Varhaiskasvatuksen opettaja Mira Lindgren ja luokanopettaja Pauliina Seppälä 

1.6. Muu henkilökunta 

Kurkien ryhmä: Varhaiskasvatuksen opettaja Sini Lehto-Karhu ja varahaiskasvatuksen lastenhoitajat Laura Nieminen, 
Kirsi Santala ja Jaana Kurki 
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2. Työ- ja toiminta-ajat 

. 

      

2.1. Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021 

Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat 2020-2021 

2.2. Lukuvuoden tapahtumat 

5.-6.10. ja 8.-9.10. Uintipäivät Kangasalan uimahallissa 

Toistaiseksi ei ole sovittuna muita päivämääriä retkille, tapahtumille ja juhlille. Lukuvuoden 2020-2021 esiopetuksen 
tapahtumat, retket ja juhlat järjestetään mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen Covid- 19 -ohjeistukset. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Päivittäinen esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Joutsenten ryhmässä järjestetään esiopetuksen lisäksi esiopetusta 
täydentävää varhaiskasvatusta, johon esioppilaat osallistuvat perheen tarpeen mukaan aamulla ja/tai iltapäivällä. 

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

. 

3.1. Tiimit 

Oksaluokassa toimivat varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettaja. Toimintakauden alussa esiopettaja ja 
luokanopettaja laativat yhdessä lukuvuosisuunnitelman. Suunnitelmaa tarkennetaan vuoden aikana lasten mielenkiinnon 
kohteet, toiveet, tarpeet, ryhmästä tehdyt havainnot ja huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa esiin nousevat asiat 
huomioiden. Luokanopettaja vastaa alkuopetuksesta ja esiopettaja esioppilaista 

3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Henkilöstö osallistuu kaupungin järjestämiin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin, mahdollisuuksien mukaan 
myös ulkopuolisiin koulutuksiin. Osaamisen kehittämistä on myös aktiivinen osallistuminen pedagogisiin palavereihin  ja 
työryhmiin sekä ajankohtaisen kasvatuskirjallisuuden ja mediassa julkaistun aineiston seuraaminen.Työyhteisössä 
toimitaan niin, että kaikkien on mukava olla töissä. Positiivisella asenteella ja kannustavalla palautteella jokainen voi olla 
tukemassa työkaverin työssä jaksamista. Avoin vuorovaikutus ja asioiden puheeksi ottaminen auttavat hyvän 
työilmapiirin ylläpitämisessä. 

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 

Vastuualueet ovat sovittu yhteisesti toimintakauden alussa ja ne on määritelty tarkemmin yksikön tiimisopimuksessa. 

3.4. Suunnittelun periaatteet 

Varhaiskasvatuksen opettajan suunnitteluaika on keskimäärin 5 tuntia viikossa. Tämä on huomioitu työvuoroja 
laadittaessa. Esiopettaja käyttää viidestä viikoittaisesta suunnittelutunnistaan yhden torstain opettajapalaveriin 
(Oksaluokka), jossa suunnitellaan tarkka viikkosuunnitelma. Muun suunnittelun ajankohta saattaa vaihdella, mutta 
pääsääntöisesti sitä toteutetaan esiopetusajan päätyttyä. Koko yksikön eli Oksaluokan ja varhaiskasvatusryhmän 
yhteistä toimintaa suunnitellaan viikoittaisissa talopalavereissa sekä pedailloissa. 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetuksen-tyo-ja-toiminta-ajat-lukuvuonna-2018-2019/


4. Esiopetuksen järjestäminen 

. 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Oppimisen alueista painottuvat esikouluvuotena erityisesti Kielten rikas maailma (KRM) ja Minä ja meidän 
yhteisömme (MMY), lisäksi arjen taitojen harjoittelu ovat kaiken toiminnan pohjana (Kasvan, liikun ja kehityn, 
KLK).  Muut oppimisen alueet, Tutkin ja toimin ympäristössäni ja Ilmaisun monet muodot, huomioidaan toiminnassa 

vuosikellon ja esiopetuskirjan mukaisesti.Lapsi nähdään aktiivisena osallistujana ja oppijana ja lapsia kiinnostava, 
tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. 

Kielten rikas maailma: 

Lapsen kielellisten valmiuksien harjoittelua, mm. oman itsensä ilmaisu ja toisen ihmisen kuunteleminen, kysymisen ja 
vastaamisen harjoittelu, kielitietoisuuden kehittyminen, kielen monipuolinen käyttö. Ryhmän lasten tarpeet huomioon 
ottaen huomioimme äänteiden harjoittelun osana kielellisten valmiuksien tukemista. 

tunnistaminen ja nimeäminen, oman itsensä hahmottaminen (keho/persoona) ja itsesäätelytaidot 

Kasvan, liikun ja kehityn: 

Lapsen oman toiminnan ohjauksen taidot ja itsestä huolehtiminen 

Hyviin tapoihin ohjaaminen 

Lapsen fyysisen aktiivisuuden mahdollistaminen/lisääminen 

Lasten kanssa toteutetaan erilaisia ja kestoltaan eri mittaisia projekteja lasten mielenkiinnonkohteet ja Kangasalan 
kaupungin toiminnan vuosikello huomioiden. Eskarivuoden sisältöjä nivotaan yhteen lasten kiinnostusten kohteiden 
kanssa, esim. metsäretkiin yhdistyy matematiikka, terveyskasvatus, luontokasvatus, taidekasvatus, liikuntakasvatus, 
sosiaaliset taidot, ryhmätaidot. Asioita lähestytään lapsen kiinnostuksen kohteiden kautta ja toiminnallisin menetelmin. 
Lapsia kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön muiden lasten kanssa.Aikuisen rooli on paitsi opettaa, 
olla läsnä, auttaa, tukea ja kannustaa. 

(tunnistaminen ja nimeäminen, oman itsensä hahmottaminen (keho/persoona) ja itsesäätelytaidot) 

 
Minä ja meidän yhteisömme: 

Koko kauden tavoitteena on lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen. 

Lapsen sosiaalisten taitojen harjoittelua, mm. kontaktin ottaminen toiseen, toisen läheisyyden sietäminen, leikki- ja 
neuvottelutaidot (sovittelu: MiniVerso) ja jakamisen ja vuorottelun periaatteet. 

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Kangasalan 
esiopetuksessa laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan kaikessa esiopetustoiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Oppiminen ja oppimisvalmiuksien kehittyminen perustuu lapsen aiemmille kokemuksille, tiedoille ja 
taidoille. Lapsen oppiminen on yhteisölliseen toimintaan perustuvaa kehitystä, jossa lapsen omalla aktiivisella 
toiminnalla, toisilla lapsilla, aikuisilla sekä lähiympäristöllä on tärkeä merkitys. Oppiminen on mielekästä, kun siihen 
sisältyy leikkiä, iloa, myönteisiä onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutusta, ongelmanratkaisua ja kannustavaa 
palautetta. Oppimistilanteet liitetään lapsille merkityksellisiin arkielämän tilanteisiin. 

4.3. Oksa-toiminta 



Kangasalla joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmiä kutsutaan Oksaluokiksi. Kuhmalahden päiväkodin ja koulun 
yhteisessä Oksaluokassa on viisi esioppilasta, kuusi 1. luokan oppilasta ja kuusi 2. luokan oppilasta, yhteensä 17 
oppilasta. Luokassa toimivat varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettaja. Toimintamalli on otettu virallisesti käyttöön 
vuosi sitten, mutta käytännössä toiminta alkoi talvella 2019, kun Pohjan koulun 1-2 -luokka muutti Kuhmalahden 
päiväkodin esiopetusryhmä Joutsenten tiloihin. 

Joustavan esi-ja alkuopetuksen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla voidaan mahdollistaa lapsen yksilöllinen 
eteneminen oppimispolulla. Esiopetuksen ja alkuopetuksen välille halutaan luoda joustava nivelvaihe. 

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa toiminta on lapsilähtöistä ja yhteistoiminnallista. Opetuksen rakenteet on suunniteltu 
niin, että erilaisessa oppimisen vaiheessa olevat oppilaat voivat osallistua opetukseen omien valmiuksiensa mukaisesti. 
Kahden opettajan yhteistyöllä voidaan luoda oppimisympäristöjä, jossa lapsen aktiivinen osallistuminen ja 
vuorovaikutuksellinen toiminta mahdollistuvat. Lapset oppivat myös toisiltaan sekä tiedollisia ja taidollisia asioita että 
myös oppimisen tapoja ja menetelmiä. 

Oksaluokalla aloittavan oppilaan lähtötason taidot kartoitetaan ja hän voi ilman vuosiluokkarajoja edetä lukemisessa, 
kirjoittamisessa ja matematiikan perustaidoissa. Muiden oppiaineiden sisältöjä voidaan koko luokan oppilaiden kanssa 
käydä eri vuosiluokille tarkoitettuja oppimateriaaleja hyödyntäen. Liikuntaa, musiikkia, käsityötä ja kuvaamataitoa 
opiskelevat pääsääntöisesti kaikki yhdessä. 

Varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja koulun erityisopettajan tiivis 
yhteistyö nivelvaiheessa mahdollistaa myös lapsen mahdollisesti tarvitseman oppimisen tuen sujuvan jatkumisen. 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Kuhmalahdessa kaikki esiopetusikäiset ovat samassa esiopetusryhmässä ja esiopetusikäiset ovat mukana eskari- 1-2 -
Oksaluokassa. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen 
aamuisin ennen esiopetuksen alkua tai sen jälkeen iltapäivällä. Toimimme yhteistyössä päiväkodin 
varhaiskasvatusryhmän, Kurkien kanssa. Lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen varhaiskasvatustoiminta 
järjestetään yhteistyössä. Päiväkodin varhaiskasvatuksessa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista 
tavoitteellista toimintaa. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu 
pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa, vaan tavoitteellista ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa 
toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. 

  

6. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita tukeva muu toiminta (ESIOPS 
luku 3.3) 

. 

6.1. Ruokakasvatus 

Esiopetukseen osallistuvat lapset saavat jokaisena esiopetuspäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun, 
täysipainoisen maksuttoman lounaan. Ne esioppilaat, jotka ovat myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa, 
saavat lapsen hoitoajan mukaan varhaiskasvatukseen kuuluvat ateriat.  Ruokailuhetki on oppilaalle 
tärkeä. Esiopetuksen ruokailulla tuetaan lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.kannustamme ja ohjaamme lapsia 
monipuoliseen ruokailuun ja terveellisiin elämäntapoihin. Ruokailutilanteista luodaan lasten kanssa mahdollisimman 
viihtyisiä ja lapsia ohjataan hyviin tapoihin. Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi opetuksessa tutustutaan johonkin 
muuhun ruoka- ja tapakulttuuriin kotien asiantuntemusta hyödyntäen. 

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Esiopetuksessa kuljetus järjestetään pääsääntöisesti niille esioppilaille, jotka osallistuvat pelkkään esiopetukseen ja 
koulukuljetuksen kriteerit täyttyvät. Jos oppilas tulee varhaiskasvatukseen ennen esiopetuksen alkua tai jää 
varhaiskasvatukseen esiopetuksen jälkeen, kuljetusta ei järjestetä. 



7. Lapsen tuki 

. 

7.1. Pedagoginen tuki 

Kangasalla on käytössä kolmiportaisen tuen malli. Kaikki lapset kuuluvat yleisen tuen piiriin, tarvittaessa tukea lisätään 
tehostetuksi tai erityiseksi tueksi. Mahdollinen tehostetun tai erityisen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen huoltajien, 
esiopetusryhmän henkilökunnan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarpeen 
mukaan tuen tarpeen muuttuessa suuntaan tai toiseen,arvioidaan tilanne uudestaan ja toimitaan siten, että ollaan 
oikealla tuen portaalla. 

OHR toimii esiopetuksessa pedagogisen tuen tiiminä. Kokoontumisiin osallistuvat varhaiskasvatusyksikön johtaja, 
esiopettaja/varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muut kutsutut yhteistyötahojen edustajat 
ja huoltajat tarpeen mukaan. 

Sovitut asiat kirjataan kaupungin yhteisiä esiopetuksen- ja varhaiskasvatuksen lomakkeita käyttäen tai sähköisesti 
ohjeiden mukaan. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Kuhmalahden päiväkodin oppilashuoltosuunnitelma 

  

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

. 

      

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajilla on mahdollisuus tuoda ajatuksiaan ja toiveitaan esille jokaiselle esioppilaalle erikseen järjestettävässä 
esiopetussuunnitelmakeskustelussa sekä vanhempainilloissa. 

Myös päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa huoltajilla on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan. Huoltajia kannustetaan 
aktiivisuuteen ja osallisuuteen ja olemaan yhteydessä esiopetuksen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstöön  matalalla 
kynnyksellä. 

Vähintään kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella perheet kutsutaan toiminnalliseen yhteiseen 
tapahtumaan, jossa on myös mahdollisuus kertoa ajatuksiaan. Huomioimme mahdolliset Covid-19 rajoitukset. 

Keväällä huoltajat voivat arvioida toimintaa vastaamalla koko kaupungissa toteutettaavan asiakastyytyväisyyskyselyyn. 

8.2. Lasten osallisuus 

Lasten toiveita ja ajatuksia kuunnellaan, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan arvostetaan aidosti ja heitä kannustetaan 
tuomaan omia ajatuksiaan esille. Lapsille annetaan mahdollisuuksia tehdä valintoja ja lapset saavat olla aktiivisia 
vaikuttajia toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen arjen tilanteissa, kuten pukemisessa ja riisumisessa, wc-toimissa ja ruokailussa. 
Lapset osallistuvat toimintaan myös pienten työtehtävien kautta (pöydän kattaminen, ruokakärryn hakeminen, vaatteiden 
järjestely oikeisiin lokeroihin ym). Lasten ruokailuun liittyviä työtehtäviä joudumme koronan myötä tarkastelemaan 
uudelleen. 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/09/Kuhmalahti-Oppilashuoltosuunnitelma-2020.pdf


8.3. Yhteistyökumppanit 

Kuhmalahdessa kaikki esiopetusikäiset ovat samassa esiopetusryhmässä ja esiopetusikäiset ovat mukana eskari-1-2- 
Oksaluokassa. 

Toimimme yhteistyössä päiväkodin varhaiskasvatusryhmän, Kurkien,  kanssa. Mm. lasten aamu- ja iltapäivän 
varhaiskasvatus sekä loma-aikojen varhaiskasvatustoiminta järjestetään yhteistyössä. Loma-aikoina toiminta on 
supistettua tai tilanteen mukaan Kuhmalahden päiväkoti voi olla suljettuna ja varhaiskasvatusta tarjotaan Sahalahden 
päiväkodilla. 

Suunniteltu yhteistyö ja -toiminta ryhmien välillä on päivittäistä. Meillä on myös retkiä, tapahtumia ja juhlia, joihin 
osallistuu koko talon väki. 

Yhteistyötä tehdään myös alueen toisen esiopetusyksikön, Sahalahden päiväkodin, opettajien kanssa. 

Oksa-luokkien opettajilla on säännöllisiä kokoontumisia. Vuorotellen kokoonnutaan eri yksiköissä. Kokoontumisissa 
tiedotetaan ajankohtaisista asioista, jaetaan ideoita javaihdetaan kuulumisia. Oksaluokan opettajat osallistuvat koko 
kaupungin yhteisiin esi- ja alkuopetusta koskeviin koulutuksiin. 

Esiopetuksen yhteistyötahoja ovat koulun lisäksi mm. seurakunta, sosiaalitoimi, neuvola (terveydenhoitaja), 
hammashoito, perheneuvola, mahdolliset lasta kuntouttavat tahot (mm. TAYS, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit) 

      

9. Tiedottaminen 

Oksaluokassa ja esiopetuksessa pääasiallinen tiedottamiskanava on Wilma-sovellus.Esikoululaisten huoltajia tiedotetaan 
tarpeen mukaan myös Päikky-sovellusta tai tekstiviestiä käyttäen. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät tulostettuina ryhmän 
eteisestä ilmoitustaululta. Kiireellisiä asioita voidaan hoitaa myös puhelimitse tai päivittäisissä kohtaamisissa huoltajien 
kanssa. 
  

10. Toimintakulttuuri 

  

      

10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Esioppilaat toimivat yhdessä Kuhmalahden koulun 1-2. luokan kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen Oksaluokkana. 

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. 

Kaikki päivän eri tilanteet ja tapahtumat ovat tärkeitä ja niihin liittyy monenlaisia oppimiskokemuksia. Toiminta sekä sen 
suunnittelu ja arviointi pohjautuvat valtakunnalliseen sekä Kangasalan kaupungin esiopetussuunnitelmaan. Toimintaa 
ohjaavien asiakirjojen lisäksi vaikuttavat lasten lasten henkilökohtaiset esiopetussuunnitelmat sekä lasten ja huoltajien 
toiveet. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ohjaa Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Sen periaatteiden mukaisesti toimimme niin, että jokaisella lapsella on oikeus tulla 
hyväksytyksi juuri sellaisen yksilönä, millainen hän on. Ryhmässä korostetaan erilaisuuden hyväksymistä, toisen 



kunnioittamista ja sitä, että jokainen on arvokas ja tärkeä. Suvaitsevaisuuskasvatuksella ohjaamme siihen, että esim. 
sukupuoli, syntyperä , kulttuuritausta, vakaumus tai erilainen mielipide ei vaikuta yksilön arvoon. 

Erilaisuus ei merkitse eriarvoisuutta ja se, että olemme erilaisia, on rikkaus. 

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita pohditaan lasten kanssa jatkuvasti erilaisissa arjen tilanteissa. 
Asioista keskustellaan, mietitään ja pohditaan. Asioita käydään läpi myös kirjallisuuden ja opetusmateriaalien avulla. 

Päiväkodissa on käytössä Mini-Verso sovittelumenetelmä. MiniVerso on kehitetty osaksi varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuria lapsen oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi riitatilanteissa. MiniVerso on selkeä toimintamalli, 
jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. 
Esioppilaat ovat myös mukana KiVa Koulu-hetkillä. KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Sen 
tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. 

Perheiden erilaisuus ja erilaiset katsomukset huomioidaan toiminnassa ja niistä puhutaan tasavertaisina. 

Seurakunnan työntekijä käy pitämässä n. kerran kuukaudessa Pikkukirkko-hetken ja perheet valitsevat, osallistuuko lapsi 
niihin vai vaihtoehtoisena järjestettävään ei vakaumukselliseen Pikkupohtijat-ryhmään. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan osana muun toiminnan arviointia puolivuosiarvioinnissa 
vuoden vaihteessa ja koko toimintavuoden arvioinnissa toukokuussa. 

10.3. Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet 
nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien kirjon 
säilyminen. 
 
Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua kestävään elämäntapaan. Kestävän elämäntavan opettelun aloittaminen 
jo päiväkodissa vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Lapsista kehittyy ympäristöstä ja kanssaihmisistä vastuuta kantavia 
kansalaisia, jotka osaavat ottaa kestävän kehityksen huomioon arjen valinnoissaan ja työssään. 

10.4. Kulttuurikasvatus 

Tutustumme omaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriin huomioiden maaseudun ominaispiirteet. Käymme tutustumassa 
kotiseutumuseoon ja Kuhmalahden kirkkoon. Kirjastoauto käy päiväkodilla säännölisesti ja teemme yhteistyötä myös 
Kuhmalahden kirjaston kanssa. Teemme yhteistyötä myös muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Korostamme, että kaikille lapsille tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa kulttuuri-identiteettiään, omaksua 
kulttuuriperinnetietoutta ja kestävän kehityksen periaatteita, liittyä yhteisöönsä ja kasvaa sen osallistuvaksi jäseneksi. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Toimintaa suunniteltaessa käytetään hyväksi lasten liikuntasuosituksia ja kaupungin varhaiskasvatuksen omaa 
liikuntakasvatussuunnitelmaa.  Päivittäinen ulkoilu ja liikunta ovat osa arkea. Kannustamme lapsia liikkumaan 
monipuolisesti ja tavoitteena on saada lapset kokemaan liikunnan iloa. Ohjattua liikuntaa toteutamme päiväkodin sisä- ja 
ulkotiloissa sekä Kangasalan kaupungin ja Kangasalan seurakunnan yhteisen monitoimitalon Pentosalissa. Ohjatun 
liikkumisen lisäksi huolehdimme siitä, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen sisällä ja 
ulkona.  Liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä myös omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Oksaluokkalaiset 
käyvät  uimaopetuksessa Kangasalan uimahallissa neljä kertaa lukuvuoden aikana. 

10.6. Kansainvälisyys 

Tutustumme lasten kanssa oman ja erilaisten perheiden ja kulttuureiden perinteisiin ja tapoihin erilaisten juhlien, leikkien 
ja musiikin avulla. Erilaiset monikulttuurisuusprojektit lisäävät suvaitsevaisuutta ja herättävät uteliaisuutta muita 
kulttuureja kohtaan ja sopivat hyvin suomalaiseen juhlaperinteen, paikallisen ruokakulttuurin tai lähimetsään 
tutustumisen rinnalle. 



11. Kehittäminen ja arviointi 

  

  

11.1. Edellisen toimintavuoden arviointi 

Toimintaa arvioidaan päivittäin opettajien välisissä keskusteluissa koko työyhteisön yhteisissä viikoittaisissa 
palavereissa. Varhaiskasvatusyksikön johtaja osallistuu yhteiseen palaveriin, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tarpeen 
mukaan. 

Varhaiskasvasyksikön johtaja on myös mukana toimintakauden arvioinneissa, jotka tehdään vuoden vaihteessa ja 
toukokuussa. 

Huoltajat voivat arvioida toimintaa päivittäisissä kohtaamisissa, sovituissa keskusteluissa, vanhempainilloissa, yhteisissä 
muissa kokoontumisissa ja asiakaspalautekyselyissä. 

Lapset saavat säännöllisesti itsearvioida omaa oppimistaan ja kasvuaan, toimintaa ja toimintaympäristöä (mm. erilaiset 
haastattelut, äänestykset, keskustelut, kasvunkansiot, hymynaamat ja peukut). 

Kasvattajat arvioivat omaa toimintaansa ja esim. kehittymistarpeitaan mm. vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisen toiminnan näkökulmasta sisällä ja ulkona 

- Leikkiympäristöjen monipuolistaminen etenkin sisällä 

- Lasten osallisuus leikkiympäristöjen rakentamisessa 

Digitaalisen oppimisympäristön vahvistamisen 

- Tvt-suunnitelman mukaiset hankinnat, teams-taulukon tietojen päivittäminen 

- Henkilöstön osaamisen vahvistaminen; tvt –koulutuksiin osallistuminen 

- Tvt-vastaavien tehtäväkuvien selkiyttäminen ja käyttö yksiköissä 

- Eri tiedottamisen keinot käyttöön, nettisivut, Facebook, Instagram, Päikky, Wilma ja sähköposti 

Kestävä elämäntapa osaksi toimintaa 

- Lapsen luontosuhteen vahvistaminen; Kangasalalaisilta juurilta maailmalle –hanke, 

Kestävä tulevaisuus -kyselyyn vastaaminen, siitä nousevat kehittämisen kohdat 

-Varhaiskasvatuksen yksiköissä Ketu- vastaavat 

(Ketu-tiimi= kestävä kehitys-, kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava) 

- Ketu toiminnan toteutuksen kirjaaminen toimintasuunnitelmaan   

- Lähiympäristön ja Kangasalan historian ja kulttuurin hyödyntäminen oppimisympäristössä 



11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Yhteistyö Kuhmalahden koulun kanssa 

-Oksa-luokkatoiminta on osa päiväkodin arkea ja myös esiopetusikäisiä pienemmät ovat siinä mukana vaihtelevassa 
määrin päivittäin. Pienessä yksikössä toimintakulttuuri on yhteisöllinen, kaikki tuntevat toisensa ja kaikille yhteistä 
toimintaa on paljon. 

- Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululuokat järjestävät lukuvuoden aikana muutaman yhteisen tapahtuman, joista ainakin 
osaan huoltajilla ja perheillä on mahdollisuus osallistua. Joulu- ja kevätjuhlaa vietetään yhdessä. (Covid19 -rajoitukset 
huomioiden). 

- Kuhmalahden koulun (3-6 lk) ruokailevat elokuusta alkaen päiväkodin tiloissa. Toimintatapoja/käytäntöjä pohditaan 
vielä yhdessä, jotta arki saadaan sujuvaksi. 

 


