
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Liuksialan päiväkoti 
Ylläpitäjä: Elina Laitinen 
Toiminnan muoto: Varhaiskasvatus ja esiopetus 
Alue: Liuksiala 

Opiskelijamäärä: 22 
Opettajien määrä: 3 ja 1 lastenhoitaja 

  

1.1. Toimipaikat 

Liuksialan päiväkoti ja koulun esiopetuksen tila 
Ahulinjärventie 23 
36200 Kangasala 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Elina Laitinen 
p. 050 598 3247 
elina.laitinen@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Liuksialan päiväkodin vastuuopettaja Kaisa Viita vastaa yksikön toiminnasta johtajan poissaollessa. Varalla toimii 
Vesaniemen vastuuopettaja Sari Hautanen. 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Elina Laitinen, p. 050 598 3247, elina.laitinen@kangasala.fi 

Johanna Pyykkönen, p. 050 413 1329, johanna.pyykkonen@kangasala.fi 

Minna-Leena Aalto, p. 040 133 6259, minna-leena.aalto@kangasala.fi 

Kaisa Viita, p. 040 133 6816, kaisa.viita@kangasala.fi 

Sanna Puustinen, p. 040 133 6626, sanna.puustinen@kangasala.fi 

Jyrki Tamminen, p. 040 133 6215, jyrki.tamminen@kangasala.fi 

Briitta Ollonen, p- 040 133 6215, briitta.ollonen@kangasala.fi 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Varhaiskasvatuksen opettaja Kaisa Viita, p. 040 133 6816, kaisa.viita@kangasala.fi 

Varhaiskasvatuksen opettaja Sanna Puustinen, p. 040 133 6626, sanna.puustinen@kangasala.fi 

Esiopettaja Jyrki Tamminen, p. 040 133 6215, jyrki.tamminen@kangasala.fi 



Esiopettaja Briitta Ollonen, p. 040 133 6215, briitta.ollonen@kangasala.fi 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tiina Kiviharju, p. 040 133 6626, tiina.kiviharju@kangasala.fi 

1.6. Muu henkilökunta 

Esiopetusyksikössä työskentelee myös ateria-ja siivouksen henkilöstöä sekä kiinteistön huoltomies. Heidän rooli 
ammattityöntekemisen lisäksi on myös olla aikuinen lapsille. Toimiminen koulun kanssa yhteisissä tiloissa tuo myös 
opettajat ja koulunkäynnin avustajat tutuiksi esiopetusvuoden aikana.   

2. Työ- ja toiminta-ajat 

. 

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

Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021 

2.2. Lukuvuoden tapahtumat 

Kävely-  ja metsäretket lähiympäristöön. 

Uimaopetusretket (4kpl) Kuohun uimahalliin lukuvuoden 2020-2021 aikana. 

Keväällä 2021 järjestämme yhden ns. kokopäivän eskariretkipäivän. 

Lukuvuoden 2020-2021 aikana toteutamme esioppilailta nousevan pidempikestoisen projektin. Esiopetusvuonna 
toteutamme myös muita lyhyitä projekteja sekä yhden pidempikestoisen käsityön. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Kokonaisuus muodostuu klo 6 alkavalla esiopetusta täydentävällä varhaiskasvatuksella. Esiopetusaika on klo 8.50-
12.50. Syyskuusta alkaen, mikäli korona sallii, aloitamme Oksa-toiminnan (yhteistoiminta on vähintään kahdeksan tuntia 
viikossa). Iltapäivällä klo 12.50 päivä jatkuu esiopetusta täydentävällä toiminnalla huoltajien tarpeen mukaan klo 17.15 
saakka. 

      

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

. 

3.1. Tiimit 

Tiimissä toimivat kaksi kokopäiväistä varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi 
esiopetusajan tiimissä toimii vuoroviikoin kaksi koulun esiopettajaa. 

3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Kangasalan kaupungin, AVIN (Aluehallintovirasto) ja Osakkeen (Tampereen 
seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu) koulutuksiin. Lisäksi 

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


osallistumme Jessica Taipaleen koordinoimiin Oksa-tapaamisiin. Henkilöstön on mahdollista osallistua kaupungin 
työhyvinvointia lisäävään ja ylläpitämään toimintaan. 

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 

Esiopetusryhmässä vastuut painottuvat seuraavasti: 

Oppimisenalueiden vastuut jakautuvat kaikille yhteisvastuullisesti sovittuna eri päiville. 

oppimissuunnitelma keskustelut: kaikki opettajat 

Wilma: Jyrki Tamminen 

lomakkeet ja päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa: sanna Puustinen, Tiina Kiviharju ja Kaisa Viita 

Liuksialan päiväkodin eri vastuuhenkilöiden toiminta näkyy myös esiopetusryhmän toiminnassa.  

kirjasto: Hanna Mäenpää 

vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilö: Saara Hämäläinen 

TVT-vastaava: Hanna Mäenpää ja Katriina Saari 

Ketu-vastaavat: Sanna Puustinen, Henna-Riitta Klemettilä, Johanna Viitanen 

Liikuntavastaava: Kaisa Viita 

Ea- ja turvallisuusvastaavat: Jaana Relander-Niemi, Tuula Kantonen 

oppimisympäristö vastaavat: Tiina Kiviharju, Henna-Riitta Klemettilä 

Sapere: Katriina Saari 

Jamix: Hanna Mäenpää 

Pedagoginen-ryhmä: Kaisa Viita, Marja Hakala, Sanna Puustinen, Tiina Meisalmi-Virtanen, Heera Helppolainen 

3.4. Suunnittelun periaatteet 

Ryhmän varhaiskasvatuksen opettajille varataan aikaa esiopetuksen suunnitteluun noin 5 tuntia viikossa, ko. ajasta n. 2 
tuntia suunnittelua tehdään yhteistyössä Liuksialan joustavan esi- ja alkuopetuksen Oksa-tiimin kanssa. Lisäksi Kuikkien 
ryhmän henkilökunnalla on viikoittain oma tiimipalaveri. Parillisilla viikoilla pidetään talon yhteinen palaveri ja parittomilla 
viikoilla on mahdollisuus erilaisten työryhmien kokoontumiselle. Yhteiset päätökset ja sopimukset kirjataan Liuksialan 
päiväkodin omaan Teams kansioon. 

4. Esiopetuksen järjestäminen 

. 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Esioppilaat saavat itse vaikuttaa esikoulun toiminnan suunnitteluun ja heidän toiveita, odotuksia ja tavoitteita otetaan 
huomioon esikoulutoiminnan toteutuksessa. 

Viikkoapulaistehtävät arjen askareissa. 



Kirjastoapulaiset kirjastoautolla asioidessa. 

Lastenpalaverit toiminnan suunnitelussa noin kerran viikossa. 

Tähtilapsipäivät keväällä 2021. 

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Tutustumme esiopetusvuoden aikana esiopetussuunnitelman sisällöistä ja lasten omista kokemusmaailmasta / 
kiinnostuksenkohteista nouseviin ilmiöihin ja aiheisiin. Aiheita käsitellään toiminnallisen oppimisen menetelmin, 
huomioiden oppimisen eri alueet sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. 

Päivän kaikki tilanteet ja tapahtumat ovat tärkeitä ja ne sisältävät mahdollisuuden oppimiseen. Esiopetus on 
toiminnallista ja hyödynnämme oppimisessa liikuntaa monin eri tavoin. Korostamme leikin merkitystä, esioppilaalla tulee 
olla mahdollisuus leikkiä yksin, yhdessä toisten lasten kanssa, aikuisen kanssa tai aikuisen tuella. Meidän tehtävä on 
käynnistää ja rikastuttaa leikkiä ja toimintaa sekä muokata oppimisympäristöä tarpeita vastaaviksi. 

Ryhmällä on mahdollisuus käyttää koulun isoa liikuntasalia kerran viikossa.  Vastaavana ajankohtana myös koulun 
urheilukenttä on käytettävissä ulkoliikuntaan. 

Aamu- ja iltapäivisin ulkoilussa esioppilaita kannustetaan liikkumaan ja pelaamaan oma-aloitteisesti, tarvittaessa 
aikuinen ohjaa liikunnallisia pelejä ja leikkejä. Esikoulun toiminta-aikana esikoululaiset ulkoilevat myös koulun 
välituntialueella. 

Toimimme pienryhmätoiminnan periaatteen mukaisesti. 

Kiitämme, kannustamme ja motivoimme lapsia aktiivisiksi toimijoiksi ja oppijoiksi. 

4.3. Oksa-toiminta 

Liuksialan esiopetus on sitoutunut kaupungin Joustavan esi- ja alkuopetuksen hankkeeseen. Oksa-luokkatoiminta on 
esioppilaiden ja ekaluokkalaisten yhteistoimintaa. Opetuksesta näillä yhteistunneilla vastaavat luokanopettaja, 
esiopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitaja, käytämme termiä yhteisopettajuus. Opetus järjestetään tällöin 
pienryhmissä, mutta toiminta voi toteutua myös pariopettajuuden periaatteella tai jopa suurryhmänä, usean kasvattajan 
toimin. 

Oksaluokkatoiminnan tunneilla käsitellään oppimisen alueista; Kasvan liikun ja kehityn, Ilmaisun monet muodot, Kielen 
rikas maailma ja Tutkin ja toimin ympäristössäni. Lisäksi järjestämme erilaisia teema- ja tapahtumapäiviä. 

Keväällä 2021 pidämme yhteistyöpalaverin koulun rehtorin erityisopettajan ja tulevien 1.-luokan luokanopettajien kanssa. 
Keskustelemme siirtyvistä esioppilaista ja tulevista luokkavalinnoista. 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Pohjana kaikelle toiminnalle on lapsen edun ensisijaisuus, oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja tasa-arvoiseen 
kohteluun, sekä lapsen oikeudet ja kestävä, terveellinen elämäntapa. 

Liuksialan päiväkodissa korostetaan aitoa kohtaamista. Omissa kotiryhmissä toimiminen antaa lapsille vertaisryhmä 
kokemuksia ja pienryhmätoiminta auttaa meitä huomioimaan lapsen yksilöllisesti. 

Kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta käytetään Kangasalan varhaiskasvatuksessa termiä arjen 
pedagogiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki päivän tilanteet ja tapahtumat ovat tärkeitä ja ne sisältävät 
oppimiskokemuksia. Päiväkodin tilat järjestetään niin, että ne kannustavat lapsia aktiiviseen toimintaan ja oppimiseen, 
mutta mahdollistavat myös hetken rauhoittumiseen ja lepoon. 

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Lapsilla tulee olla mahdollisuus leikkiä yksin, yhdessä toisten 
lasten kanssa, aikuisen kanssa tai aikuisen tuella. Kasvattajien tehtävä on käynnistää ja rikastuttaa leikkejä ja muokata 
leikkiympäristöä tarpeita vastaaviksi. 



Kiitämme, kannustamme ja motivoimme lapsia aktiivisiksi toimijoiksi. Huolehdimme, että kaikki oppimisen alueet tulevat 
toteutumaan, apuna käytämme toiminnan vuosikelloa. Kestävän kehityksen ajatus toteutuu kaikessa toiminnassa. 
  

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

. 

6.1. Ruokakasvatus 

Esiopetuksessa ruokailu on oppimistilanne, jossa luodaan mahdollisimman viihtyisä hetki lasten kanssa. Yksikössämme 
on käytössä Sapere-ruokakasvatusohjelma, joka ohjaa toimintaamme. Mahdollisuuksien mukaan vietämme erilaisia 
juhlia, joissa huomioidaan ruokakasvatus. Syyslukukausi aterioidaan omassa esiopetustilassa ja, mikäli korona-tilanne 
sallii siirrymme ruokailemaan koulun ruokasaliin kevätlukukaudella 2021. Toimimme yhteistyssä huoltajien, keittiön ja 
tervrveydenhuollon ammattilaisten kanssa, huomioiden lasten ykilölliset erityisruokavaliot.  

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevien lasten kuljetuksesta vastaavat huoltajat. Ryhmässä on yksi 
esioppilas, joka kulkee koulutaksilla.  

7. Lapsen tuki 

. 

7.1. Pedagoginen tuki 

Toteutamme esiopetuksessa kolmiportaista tukea Kangasalan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Esiopetuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan tarpeiden edellyttämällä tavalla ja tukitoimet aloitetaan heti, kun 
lapsen tuen tarve on havaittu. Yleinen tuki on arjessa tapahtuvaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Tuen tarve arvioidaan 
jokaisen lapsen kohdalla erikseen lapsen esiopetuskeskusteluissa yhdessä huoltajien kanssa. 

Kolmiportainen tuki mahdollistaa lapsen tarpeen niin vaatiessa tehostetun tai erityisen tuen toimin. Silloin lapsi, ryhmän 
henkilökunta ja myös huoltajat ovat oikeutettuja saamaan neuvoa ja ohjausta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta ja 
muilta asiantuntijoilta. 

Lapsen esiopetuskeskusteluissa huomioidaan myös vieras- ja monikielisten lasten oman kielen ja kulttuurin sekä 
suomen kielen tukeminen. Yksikössä on myös nimetty S2 vastaava. 

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmä toimii esiopetuksessa pedagogisena tiiminä. Oppilashuoltoryhmän henkilöt ja 
yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.4. Koulun ja varhaiskasvatusyksikön oma yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
kerran lukukaudessa yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti. 

Esiopetuksen ja koulun välisen niveloppilashuollon kokoontumisia järjestetään toimintavuoden aikana kolme (yleinen 
resurssipalaveri marraskuu / tarkennetut resurssit helmikuu / koulutulokastietojen välittäminen/toukokuu). Tiedonsiirrossa 
käytetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, mikä tehdään keväällä lapsen esiopetuspaikassa yhdessä 
huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmat toimitetaan koululle tiedonsiirtopalaverissa. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Liuksialan päiväkodin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma. 

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


8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

. 

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajille järjestettävässä vanhempainillassa keskustellaan yhdessä huoltajien kanssa esiopetuksen arvoista ja 
tavoitteista sekä toiveista lapsen esiopetusvuodelle. 

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laadinta ja arviointi yhdessä huoltajien kanssa. 

Päivittäiset keskustelut huoltajien ja esiopetusryhmän henkilökunnan kanssa tulo- ja hakutilanteissa. 

Yhteiset juhlat ja tapahtumat sekä yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Päikky-ohjelman aktiivinen käyttö. Wilma-järjestelmän toimintaan saattaminen. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2021. 

8.2. Lasten osallisuus 

Osallisuus on yhteisöllistä toimintakulttuuria, missä lapset, huoltajat ja kasvatushenkilöstön jäsenet voivat avoimesti 
kertoa omista toiveistaan. 

Lapsen osallisuuden tavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, aktiivisuutta sekä ratkaisu- ja yhteistyökykyä. 

Esioppilaat saavat itse vaikuttaa esikoulun toiminnan suunnitteluun ja heidän toiveita, odotuksia ja tavoitteita otetaan 
huomioon esikoulutoiminnan toteutuksessa. 

Viikkoapulaistehtävät arjen askareissa. 

Kirjastoapulaiset kirjastoautolla asioidessa. 

Lastenpalaverit toiminnan suunnitelussa noin kerran viikossa. 

Tähtilapsipäivät keväällä 2021. 

8.3. Yhteistyökumppanit 

Tärkein yhteistyö tehdään huoltajien kanssa päivittäisissä kohtaamisissa. Lisäksi myös vanhempainillat sekä erilaiset 
juhlat ja tapahtumat ovat osa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Huoltajilla on silloin mahdollisuus antaa ehdotuksia 
päiväkodin suunnitelmien sisältöihin sekä tutustua ja verkostoitua muihin perheisiin. Yksikössämme toimii myös 
vanhempainyhdistys.  

 Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on luontevaa (lapsiryhmien väliset- ja koko talon yhteiset 
tapahtumat).  Kevätkaudella esioppilaat tutustuvat myös koululla järjestettävään iltapäivätoimintaan. 

Yhteistyökumppaneitamme ovat lisäksi Liuksialan koulu, lastenneuvola, perheneuvola, TAYS, sosiaalitoimen perhetyö, 
Kangasalan seurakunta, kunnan liikuntatoimi, kirjastoauto ja aluepelastuslaitos. 

Yhteistyökäytännöt kirjataan tarkemmin tiimien omiin suunnitelmiin sekä yksikön yhteiseen tapahtumakalenteriin. 

Kangasalan joustavan esi- ja alkuopetusta kutsutaan nimellä Oksa-luokkatoiminta.  Oksa-toiminta on Kuikkien 
esiopetusryhmän opettajien ja kasvattajien sekä 1. luokan luokanopettajan yhteisopettajuutta. Myös erityisopettajat 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Oksa-luokka toimintaan. 



Alueellista yhteistyötä tehdään Omenatarhan esiopettajien kanssa tapaamisissa, joita 3-4 kertaa vuoden aikana. 
Kaupungin yhteiset OKsa-tapaamiset mahdollistavat verkostoitumisen ja toiminnan kehittämisen. 

9. Tiedottaminen 

Ensisijaiset tiedottamisen väylät ovat Päikky-sovellus ja Wilma-järjestelmä. Lisäksi käytössämme ovat sähköposti, viikko- 
ja kuukausikirjeet, tekstiviestit sekä päivittäiset keskustelut tulo- ja hakutilanteissa. Huoltajille jaetaan tietoa yksikön 
infotauluilla.  

  

10. Toimintakulttuuri 

. 

      

10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Tiimeissä arjen toimintaa suunnitellaan, arvioidaan sekä dokumentoidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa ryhmän 
toiminnan kehittämiseksi. 

Arviointi on uuden suunnittelun pohja. Henkilökunta arvioi toimintaa säännöllisesti, kannustamme ja arvostamme lasten 
oman toiminnan arviointia sekä huoltajien antamaa palautetta. 

Jokaiselle lapselle laaditaan oma esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Suunnitelmassa tulee myös lapsen 
ääni kuuluviin. Tulevalla toimintakaudella kaikkien lasten suunnitelmat laaditaan Wilma-sovelluksen kautta. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman keskeinen tavoite on tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttaminen kaikkeen 
toimintaan esiopetuksessa. Sillä tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon lisäksi ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä 
valintoja, opiskella ja tulla kohdelluksi ja palkituksi ilman asenteellisia ja rakenteellisia rajoituksia. Tavoitteena on edistää 
sukupuolten tasa-arvoa ja tukea lapsia oman identiteetin rakentumisessa. 

Toimintaa toteutetaan esiopetuksessa arjen tilanteissa niin, että yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi 
samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. 

1. Esimiehen toimesta varhaiskasvatusyhteisön jäsenet tehdään tietoiseksi siitä, että varhaiskasvatuksessa noudatetaan 
ja edistetään tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden periaatteita.  Esiopetusvuoden alussa henkilökunta käy päivittäisissä 
kohtaamisissa esioppilaiden sekä vanhempien kanssa keskusteluja aiheesta ja sovitaan yhdessä ryhmän käytänteitä. 
Kaikkia yhteisöön kuuluvia henkilöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Esiopetusryhmässä tulee olla samat 
säännöt ja seuraamukset riippumatta siitä kumpaa sukupuolta henkilö edustaa. 

2. Kiusaamisen puututaan jämäkästi. Käytössä on MiniVerso, vertaissovittelun ohjelma. 

3. Esioppilaita tuetaan ja kannustetaan yhdenvertaisesti oppimisessa sekä valinnoissa, heidän vahvuuksiensa 
mukaisesti, ei perinteisten sukupuoliroolien periaatteella. 

4. Kiinnitetään huomiota, että esioppilaat jaetaan ryhmiin pääsääntöisesti muun kuin sukupuolen perusteella. 

5. Huomioidaan tasapuolisuus palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Valitaan toimintamateriaaleja, mitkä edistävät 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

6. Perheiden katsomukset tunnetaan ja huomioidaan toiminnassa. uskonnoista ja katsomuksista puhutaan 
tasavertaisesti ja pikku-kirkon rinnalla on tarjolla pikku-pohtijat ryhmä niille, jotka eivät osallistu uskonnolliseen 
toimintaan. 



7. Suunnitelmasta tiedotetaan esioppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa. 

8. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan puolivuosittain ja tarvittaessa useamminkin. 

10.3. Kestävä kehitys 

Esiopetuksen kestävän kehityksen tukena on Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opas. Kestävän elämäntavan 
ulottuvuudet ja teemat ovat taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen. Nämä teemat sisältyvät 
läpäisyperiaatteella toimintasuunnitelmaan. Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu lasten ja vanhempien osallisuus, 
toiminnallisuus, kestävän kehityksen tavoitteiden huomiointi arkitoiminnoissa sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 

10.4. Kulttuurikasvatus 

Huomioimme toiminnassa Kulttuuripyräyksen,Kangasalan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
kulttuurikasvatussuunnitelman sekä 6-vuotiaiden sirkusteeman. 

Kulttuurikasvatus näkyy arjessa ja lisäksi toteutamme erilaisia teemapäiviä. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Liikunta on osa esiopetuksen arkea, jolloin lapsia kannustetaan ja motivoidaan liikkumaan niin vapaasti kuin ohjatuissa 
toimissa. Talviliikuntaa, luistelua ja hiihtoa, harjoittelemme säiden salliessa pihapiirissä olevalla luistelukentällä sekä 
hiihtoladuilla. 

Järjestämme uimaopetusretkiä neljä kertaa Kuohun uimahallissa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Ajankohdasta 
tiedotetaan esioppilaiden vanhempia tarkemmin erikseen. 

Esiopetusryhmä osallistuu varhaiskasvatuksen liikuntahankkeen "Pienet linnut iloisesti liikkeellä" liikuntatapahtumiin sekä 
teemme yhteistyötä kolmannen sektorin, esim. paikallisten urheiluseurojen kanssa. Lisäksi yksikössämme on käytössä 
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma, jota hyödynnämme henkilöstön osaamisen vahvistamisessa.  

10.6. Kansainvälisyys 

Esiopetuksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan perheiden erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat. 
Henkilökunta tutustuu lapsiryhmän perheiden erilaisiin taustoihin, kulttuureihin sekä tapoihin huoltajien kanssa 
keskustellen ja heidän toiveitaan kunnioittaen. Toiminnassa kiinnitetään huomiota yhdessä tekemiseen ja hyvän 
yhteisöllisen ilmapiirin luomiseen ja vahvistamiseen. 

Kansainvälisyys näkyy arjessa ja lisäksi toteutamme erilaisia teemapäiviä.  

11. Kehittäminen ja arviointi 

. 

11.1. Edellisen toimintavuoden arviointi 

Edellisen kauden tavoitteena oli hyödyntää arvioinnissa Oksan arviointitorneja, mutta niiden käyttöönotto ei siinä 
muodossa toteutunut. Edellistä toimintakautta arvioivat esioppilaat, huoltajat ja henkilöstö. Menetelminä olivat eops-
keskustelut, palautekysely sekä oppilaille että huoltajille, henkilöstön tekemät havainnot ja arvionti toimintakaudesta. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 



Kaupungin yhteisiksi tavoitteiksi on nostettu  leikki- ja oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisen toiminnan 
näkökulmasta niin sisällä kuin ulkonakin. Tavoitteena on aktivoida ja osallistaa lapsia sekä heidän huoltajia kysymällä 
toiveita opppimis- ja leikkiympäristöjen rakentamiseen sekä mahdollisten leikkivälineiden hankintaan.  

Digitaalisen oppimisympäristön ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen jatkuu edelleen, osallistumalla kaupungin omiin 
sekä Osakkeen (Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen 
kehittämispalvelu) järjestämiin koulutuksiin. 

Itsetuntoisten, vahvasti juurensa tuntevien, hyvät kaveritaidot omaavien lasten kasvun tukeminen on ollut 
kehittämiskohteena jo edellisellä toimintakaudella. Nämä tavoitteet pysyvät edelleen suunnitelmassa. Näihin tavoitteisiin 
liittyy vahvasti myös kestävän elämäntavan liittäminen osaksi arjen toimintaa. 

Oksa-toiminnan tavoitteiksi on kirjattu: 

- Tavoite kohdata lapset yksilöllisesti 

- Tavoite antaa jokaiselle aikaa kasvaa ja tarjota kaikille lapsille paras mahdollinen koulunaloitus 

- Tavoite aitoon joustoon ja itseohjautuvana oppimisen samalla tukien lapsen myönteistä minäkuvaa 

- Tavoite vahvistaa lapsen innostusta oppimiseen valinnan mahdollisuuksien, vertaistyöskentelyn ja osallisuuden 

myötä. 

- Tavoite, ettei lapsen tarvitse vertailla itseään toisiin, vaan jokaisella on mahdollisuus edetä omaan tahtiinsa. 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Esioppilaiden määrän väheneminen on johtanut siihen, että tällä lukukaudella meillä toimii yksi esiopetusryhmä. 
Tästä johtuen tiimissä joudutaan pohtimaan rakenteita ja vastuualueita uudelleen. Tavoitteena on, että lasten 
yksilöllisyys huomioidaan esiopetuksessa. Näin takaamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden oppia ja työskennellä 
omassa tahdissaan. Erityisesti panostamme oppilaiden vuorovaikutustaitoihin. Menetelminä ovat esiopetuksen 
vuosikello, kasvattajien laaja-alainen osaaminen ja tietotaidon hyödyntäminen sekä asiantuntijoiden tuki niin, että kaikki 
oppimisen kokonaisuudet toteutuvat.  

 


