
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Omenatarhan päiväkoti 
Ylläpitäjä: Kangasalan kaupunki 
Toiminnan muoto: Esiopetus 
Alue: Kirkkoharju 

Opiskelijamäärä: Eppulaiset 19+ Viikarit 19 
Opettajien määrä: 2+2 

1.1. Toimipaikat 

Riihikuja 1, 36200 Kangasala 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Hannu Päivinen p.  050-3948456, hannu.paivinen@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Yksikön johtajan sijainen; Anu Hopeela p. 050 - 4475113 

Johtoryhmä: Hannu Päivinen , Anu Hopeela, Riikka Ollila ja Hanna Jokinen 

Vastuunjako yksikön johtajan poissaollessa: Anu Hopeela toimii yksikön esimiehenä. Jos hänkin poissaolevana, seuraavina 
esimesvastuussa ovat Riikka Ollila ja sitten Larissa Lehtinen: 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Hannu Päivinen  p.  050-3948456 

Hanna Jokinen p. 050- 3030766 

Eppulaiset: Marjo Karanka ja Anu Hopeela p. 040-1336576 

Viikarit:  Anna Kela ja Tuula Jaakkola p. 040-1336581 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Eppulaiset: Marjo Karanka, Anu Hopeela ja Tuula Mäntylä 

Viikarit: Anna Kela, Tuula Jaakkola ja Mirja Kuuluvainen 

1.6. Muu henkilökunta 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Hanna Jokinen p. 050- 3030766 

2. Työ- ja toiminta-ajat 

http://#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed


      

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

Esiopetusyksikön työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021 

  

2.2. Lukuvuoden tapahtumat 

Esiopetusvuoden aikana retkeilemme säännöllisesti lähiympäristöön: Pikkolan leikkipuisto, Tähtiranta, Rantakoiviston ja Rikun 
päiväkodin laavut.  

Retkeilemme säännöllisesti Kirkkoharjussa. Esiopetus toteutuu harjuretkillä liikunnan, leikin ja luonnon tutkimisen 
ja  havainnoimisen kautta. Vierailemme kirjastossa ja kirjastoautolla säännöllisesti. Kirjaston henkilökunta esittelee esioppilai lle 
kirjaston toimintaa. Teemme syksyllä retken kotiseutumuseoon tutustumaan kotiseutumme historiaan esineiden ja tarinoiden 
avulla.  

Kevätkaudella teemme retken Kangasala-taloon ja vierailemme Kimmo Pyykkö -museossa. Lapsia osallistaen suunnittelemme 
koko päivän kestävän kevätretken. Teemapäivät nousevat lasten mielenkiinnonkohteista ja huomioimme kalenterista nousevat 
juhlapäivät.  

Syksyllä pidämme pyöräilypäivät molemmissa esiopetusryhmissä. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Päiväkoti aukeaa klo 6.30. Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Päiväkoti sulkeutuu klo 17.00. 

Oksa-luokkatoiminta toteutuu yhteistyössä Kirkkoharjun koulun kanssa kuutena aamupäivänä  syksyn aikana  klo 9-12. 
Kevätlukukauden toiminta suunnitellaan syksyn aikana. Koulun henkilökunnan kanssa on sovittu yhteisiä suunnitteluaikoja 
kolmelle päivälle syksyn aikana. 

Ennen klo 8.30 ja klo 12:30 jälkeen tarvittava varhaiskasvatus järjestetään Eppulaiset- ja Viikarit -ryhmissä Kangasalan 
kaupungin varhaiskasvatusuunnitelman mukaisesti. 

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

  

  

3.1. Tiimit 

Esiopetusryhmissä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.  

Pienryhmätoiminta 

Pienryhmätoiminta on Omenatarhan päiväkodissa jokaisen ryhmän toimintatapa. Näin toimitaan siis myös 
esiopetuksessa. Ryhmien koostumus ja toiminnan kesto vaihtelevat ryhmien ikärakenteen ja toiminnan sisällön mukaan.  

Pienryhmätoimintaa varten kukin ryhmä/tiimi laatii kauden alussa suunnitelman (Kangasalan kunnan ja Omenatarhan uusien 
linjausten mukaisesti), jossa sovitaan pienryhmien jaosta, pysyvyydestä, kestoajasta ja aikuisten kiertämisestä ryhmissä sekä 
toiminnan struktuurista Hyödynnetään talon tiloja mahdollisimman monipuolisesti ja luovasti ryhmän tarpeet huomioiden  

Pienryhmätoiminnan rakennetta muokataan tarvittaessa kauden aikana.  Lapset kiinteissä pienryhmissä, kuitenkin joustavasti 
huomioiden mahdolliset muutokset tuentarpeissa, kaverisuhteissa ym. Iso tavoite ryhmissä arjen perustaitojen opettelun lisäksi 
on kaveritaitojen harjoittelu 

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


3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Toimintaa arvioidaan yhteisesti kaksi kertaa toimintakaudessa. Vuodenvaihteessa suoritetaan tiimien oma puolivuotisarviointi ja 
keväällä kauden loppupuolella toinen arviointi, jossa arvioidaan sekä yksittäisten tiimien että koko yksikön toimintaa. Tiimit 
arvioivat syksyn toimintaa ja tilannetta suhteessa kauden alussa asetettuihin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Samalla tarkistetaan 
ja mahdollisesti muokataan tavoitteita ja toimintaa koskien kevätkautta. Tässä vaiheessa voidaan siis vielä tarkentaa 
suunnitelmia ja kohdentaa toimia ja menetelmiä yksikön ja tiimin asettamien tavoitteiden suhteen. 

Luonnollisesti toimintaa arvioidaan koko ajan myös kauden kuluessa. Toimintaa, suunnitelmia ja niiden toteutusta arvioidaan 
tiimeissä viikkotasolla sekä opettajien toimesta, että myös koko tiimin tasolla. Erilaisissa palavereissa käydään läpi sekä 
suunniteltua että toteutunutta toimintaa ja tehdään mahdollisia muutoksia ja tarkennuksia jatkoa varten. VEO -vihko käytössä 
joka tiimissä. 

Yksikössä järjestetään syksyn aikana kaksi pedagogista iltaa sekä ainakin kaksi kasvattajakahvilaa. Aiheet pedagogisissa 
illoissa ovat ”Torkkula-Virkkula” (16.9.2020) eli lasten ns. lepohetkeen liittyvien käytäntöjen tarkastelu ja mahdollinen 
muuttaminen sekä varhaiskasvatussuunnitelma (7.10.2020). Kasvattajakahviloissa tullaan keskittymään PEDA-illoissakin esillä 
oleviin teemoihin. Kevätkaudella samojen teemojen käsittely jatkuu. Lepohetken pedagogiikkaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa 
käsitellään peda-illassa 27.1.2021 

Yksikön PEDA –tiimiin kuuluu yksi opettaja jokaisesta ryhmästä, vastuuhenkilö sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Yksikön 
esimies on myös paikalla tarvittaessa ja muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Yksikön vastuuhenkilö toimii tiimin ns. vetäjänä, 
ja tiimi toimii yksikön johtoryhmässä sovittujen ja keskusteltujen teemojen pohjalta. 

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan kaupungin ja muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin. Olemme Tampereen yliopiston 
kumppanuuspäiväkoti ja sen kautta saamme opiskelijoita ohjattavaksi lukuvuoden aikana. Tämä on samalla myös yksikölle 
mahdollisuus uuden oppimiseen ja viimeisimmän tutkimustiedon hankintaan opiskelijoiden kautta ja avulla.  

Henkilökunnan työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään myös huomiota. Omenatarhan päiväkodilla toimii oma Tyhy-
ryhmä, joka huolehtii ja suunnittelee tyhy-toimintaa sekä miettii esim. kauden kulkuun ja teemoihin liittyviä koulutuksia, 
kasvattajakahvilota yhteistyössä PEDA -tiimin kanssa. 

  

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 

Hopeela Anu: Yksikön vastuuhenkilö 

Jaakkola Tuula: Yksikön kulttuuri- ja kansainvälisyysvastaava 

Karanka Marjo: Vastaa yksikön ammattikirjallisuuden hankinnasta yhdessä yksikön johtajan kanssa 

Kela Anna: Yksikön TVT -vastaava 

  

3.4. Suunnittelun periaatteet 

Kauden alussa esiopetusryhmät laativat yhdessä lukuvuosisuunnitelman. Suunnitelma täydentyy lapsiryhmästä tehtyjen 
havaintojen mukaan. Pedagoginen vastuu suunnittelusta on ryhmän opettajilla. Tiimipalaverit pidetään kerran viikossa. 
Palavereissa arvioidaan menneen viikon toimintaa, keskustellaan lapsihavainnoista ja mietitään tulevan viikon toimintaa. 
Molemmista esiopetusryhmistä osallistuu yksi opettaja päiväkodin pedaryhmään. Opettajien suunnitteluajat järjestetään ryhmien 
omien suunnitelmien ja aikatulujen pohjalta ja mukaisesti, hyödyntäen myös yksikön vakituista varahenkilöä vapauttamaan 
opettajia ryhmästä suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa. 

Jokainen ryhmä luonnollisesti dokumentoi ja arvioi toimintaansa oman sopimuksensa mukaisesti. Dokumentointi ja arviointi ovat 
ryhmissä toiminnan suunnittelun ja jatkosuunnittelun pohjana ja välineenä. 

4. Esiopetuksen järjestäminen 



. 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

 Monialaisuus toteutuu mm. lasten mielenkiinnonkohteista nousevien projektien kautta. Ryhmän kasvattajat suunnittelevat 
toiminnan siten,  että sekä ryhmän että lapsen oppimisen tavoitteet  sekä esiopetussuunnitelman eri sisältöalueet toteutuvat.   

  

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Kangasalan ja Omenatarhan päiväkodin esiopetuksessaesiopetuksen opetussuunnitelmassa esitetyt laaja-alainen osaamisen 
tavoitteet huomioidaan kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oppimisympäristön kehittämisessä. Tärkeää on 
huomioida myös psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön merkitys. Lapsen osallisuudella on tässä suuri merkitys ja 
aikuisten herkkyydellä kuulla ja nähdä lasten ajatukset ja ideat. Luodaan puitteet vuorovaikutuksessa lapsen ja esiopetus 
ympäristön kanssa.  

Uuden oppiminen perustuu lasten aiemmille kokemuksille ja osaamiselle. Lapsen oppiminen ajatellaan yhteisölliseksi 
toiminnaksi, jossa jokaisella lapsella on oma merkittävä roolisna sekä oppijana että osallistujana. Leikki on oelnnainen osa myös 
tätä kokonaisuutta. Sen kautta lapsi saa mm. iloa, sekä  oppii vuorovaikutustaitoja. Oppimistilanteet suunnitellaan siten, että ne 
liittyvät mahdollisimman hyvinlapsille tärkeisiin jam erkityksellisiin arjen tilanteisin. 

Kasvattajan tehtävä on rohkaista lasta tutkimaan, ihmettelemään ja kehittämään ajatteluaan. Tärkeä on vahvistaa lapsen 
myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Rohkaistaan lasta harjoittelemaan vaativiakin asioita kannustavassa 
ilmapiirissä ja ympäristössä. Ymmärrämme, että jokainen lapsi saa edetä omassa tahdissaan.  

4.3. Oksa-toiminta 

Syyskaudella esioppilaat vierailevat koululla sovittuina päivinä puolikkaana ryhmänä 1. luokan "kummiluokassa". Samaan 
aikaan puolet 1. luokasta vierailee esiopetusryhmässä. Toiminta on suunniteltu siinä oppimisympäristössä, johon oppilaat 
tulevat huomioiden yhteinen suunnitelmarunko. Syksyn aikana käsittelemme matematiikkaa, äidinkieltä ja ympäristötietoa.  

Korona -viruksen johdosta Oksa -toimintaa on jouduttu karsimaan ja jopa peruuttamaan. Tahtotila toiminnan toteuttamiselle on 
olemassa ja se on vahva, yksiköiden välimatkasta riippumatta. Odotamme Koronan laantumista saadaksemme OKSA -
toiminnan jälleen käyntiin. 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetusajan jälkeen huomioimme lapsen henkilökohtaiset tavoitteet varhaiskasvatuksen toiminnassa. Olemme aktiivinen osa 
Omenatarhan varhaiskasvatusyksikön arkea ja toimintaa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan siisn voimassa 
olevaa varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattaen, toimien Omenatarhan päiväkodin linjausten mukaisesti. 

Arjen pedagogiikka 

Toimiva arki ja sen tarjoamat pedagogiset ulottuvuudet ja mahdollisuudet ovat tärkeässä asemassa. Arjen päivittäisissä 
tilanteissa opitaan ja harjoitellaan lapsen elämän kannalta tärkeitä perustaitoja; pukemis- ja riisumistilanteet, oman vuoron 
odottelu, ruokailut jne. Nämä tilanteet tarjoavat haasteita ja monipuolisia oppimisen paikkoja monelle eri kehityksen ja 
osaamisen osa-alueille. 

Leikki 

Leikki on suuressa osassa ryhmien toimintaa ja sille annetaan aikaa. On tärkeää, että aikuinen on läsnä leikissä lasten tasolla. 
Kauden aikana, kun lasten aloitteellisuus leikissä ja leikkitaidot, kuten esim. yhteisleikki ovat kehittyneet, otetaan välillä 
enemmän ”etäisyyttä” leikkiin ja havainnoidaan sivummalta. Leikki ja leikkiympäristö ovat merkittäviä asioita ja niihin myös 
kiinnitetty huomiota osallistumalla, opettamalla, ohjaamalla, rikastuttamalla ja havainnoimalla. Arvostetaan leikin kautta ja sen 
välityksellä tapahtuvaa oppimista, erilaisten asioiden käsittelyä ja taitojen harjaantumista (esim. vuorovaikutus). Leikki kuuluu 
erottamattomana osana jokaiseen päiväkotipäivään, ryhmään ja ikään katsomatta. 



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

  

  

6.1. Ruokakasvatus 

Ruokakasvatus on tärkeä osa esiopetuksen arkea mm. leipomisen ja leikin kautta. Ruokailut nähdään esiopetuksessa osana 
myös laaja-alaista osaamista. Ruokakasvatuksen tavoitteet liittyvät ruokakulttuuriseen osaamiseen, lapsen terveyden 
edistämiseen, arvoihin ja asenteisiin. Omenatarhan päiväkodissa tapahtuva SAPERE -ruokakasvatustoiminta koskee myös 
esiopetusryhmiä osana koko yksikön toimintaa. Yksikön SAPERE -vastuuhenkilö työskentelee esiopetusryhmässä. 

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Esioppilaiden huoltajat vastaavat pääsääntöisesti esiopetusmatkoista. 

Lasten, joiden esiopetusmatka on yli 5 kilometriä, on mahdollista saada taksikuljetus esiopetusyksikköön. Esiopetuksen 
kasvattajat vastaavat lapsen vastaanottamisesta ja saattamisesta taksiin. Omenatarhan päiväkodin esiopetuksessa on tällä 
hetkellä kolme (3) lasta, jotka oikeutettuja kuljetukseen ja myös käyttävät sitä 

7. Lapsen tuki 

. 

7.1. Pedagoginen tuki 

Lasten henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat tehdään yhteistyössä perheiden kanssa. Suunnitelmissa huomioidaan 
alkuarvioinnit sekä havaintomateriaali. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa arvioidaan lasten mahdolliset 
tuen tarpeet. Omenatarhan päiväkodissa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka alueena on Omenatarhan päiväkodin 6 
eri ryhmää ja lisäksi Touhula Freesia -yksityinen päiväkoti.VEO toimii itsenäisesti, oman kiertonsa ja työrytminsä laatien, ottaen 
huomioon erilaisten ryhmien tarpeet. VEO:n työpanosta jaetaan priorisointi -periaatteen mukaisesti eli sinne missä on enemmän 
tarvetta, sinne myös käytetään enemmän aikaa. Kaikilla yksikön ryhmillä kuitenkin oma osansa kierrossa ja aina tarvittaessa 
apua saa muulloinkin. 

Tarvittaessa laaditaan pedagoginen arvio lapsen pulmien kartoittamiseksi. Laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa mahdollisia 
muita asiakirjoja (vasu,kuntoutussuunnitelma) ja muita asiantuntijoita. Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisessa 
oppilashuoltotyöryhmässä ja sen pohjalta arvioidaan lapsen tuen taso (yleinen,tehostettu,erityinen). Usein lapsen tuen tarve on 
havaittu jo ennen esiopetusta, jolloin pedagoginen arvio tai selvitys tehdään jo ennen esiopetusvuoden alkua. 

Lapsen oppimissuunnitelmaan kirjataan yhdessä huoltajien ja muiden tahojen kanssa lapsen tuen tarve ja hänen kasvulleen ja 
kehitykselleen asetetut tavoitteet ja menetelmät. Lapsen näkemys omista vahvuuksista ja tavoitteista huomioidaan, sekä 
tavoitteet ja niissä edistymistä tehdään lapselle näkyväksi. Oppimissuunnitelma arvioidaan ja tarkastetaan vähintään kerran 
vuodessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan sekä HOJKS:n laadintaan, 
tarvittaessa myös oppimissuunnitelman laadintaan. 

Tukea annetaan lähtökohtaisesti lapsen ossama esiopetusryhmässä erilaisin tukitoimin. Tuen arvioinnissa ja suunnittelussa 
pohditaan käytettyjen toimintatapojen, opetusjärjestelyiden ja oppimisympäristöjen soveltuvuutta lapselle. Tukeminen merkitsee 
yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tavoitteet asetetaan 
toiminnalle, lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet huomioiden. 

Tuen toteutuksesta vastaa ryhmän opettaja, joka konsultoi tarvittaessa erityisopettajaa. Erityisopettaja osallistuu tuen 
järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan. 

Arviointia tehdään pitkin esiopetusvuotta, ja näin ollen arviointien avulla myös seurataan esioppilaan kehitystä. Alkuarvioinnit 
uusitaan vuoden vaihteessa ja tehdään kaikille lapsille uudelleen keväällä ennen tiedonsiirtoa kouluun. Tarvittaessa lapsi ohjaat 
yksilöllisiin kouluvalmiustutkimuksiin psykologille. 



Yksikössä käy myös muita lasten kehitykseen ja oppimiseen liittyviä toimijoita. Esimerkiksi puhe- ja toimintaterapeutteja sekä 
koulun erityisopettaja.He käyvät ja toimivat yksikössä omien aikataulujensa mukaisesti yhteistyössä yksikön kaikkien asiaan 
liittyvien ryhmien kanssa. Terapeuttien ym. aikataulut on siis sovittu yhdessä ryhmien opettajien kanssa ja ryhmät voivat 
suunnitella omaa toimintaansa siten, että nämä käynnit voidaan ottaa jo etukäteen huomioon suunnitelmia tehtäessä. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Omenatarhan päiväkodin oppilashuoltosuunnitelma 

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

  

  

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Päivittäiset vuorovaikutustilanteet tuonti- ja hakutilanteissa mahdollistavat huoltajien osallisuuden esiopetuksen arjen 
toteutumiseen. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen 
kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus, yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen liittyvät kysymykset. 
Syksyllä järjestämme vanhempainillan, jossa tiedotamme esiopetukseen liittyvistä tärkeistä asioista, sekä ryhmän arjen 
käytännöistä sekä muista tärkeitä asioista.  

Oppimissuunnitelma keskustelut syksyllä ja keväällä toteutetaan joko Teamsin välityksellä tai kasvatusten Omenatarhan 
päiväkodilla. 

Huoltajien mielipidettä kysytään paitsi kauden kuluessa sähköisesti, niin myös kauden alkupuolella vanhemmille järjestettävissä 
”vanhempain iltapäiväkahviloissa”. Huoltajien osallisuutta lisätään myös erilaisten kyselyiden, yhteisten tapahtumien kuten 
yksikön yhteiset isänpäivä- ja äitienpäivä -tapahtumat. Nämä ovat huoltajille myös hyviä tilaisuuksia tavat toisiaan ja eri ryhmien 
lasten huoltajia. 

Viime keväänä perustettu ja ikävästi Korona alle jäänyt Omenatarhan vanhempainryhmä jatkaa toimintaansa. Lisää 
kiinnostuneita kerätään toimintaan mukaan mm. sähköpostiinformaation sekä vanhempainillassa käytävän keskustelun 
kautta. Toiminta on vapaaehtoista, eikä sido osallistujia mihinkään. Tarkoitus lisätä yksikössä olevien lasten ja heidän 
huoltajiensa yhteyttä ja edistää luonnollisesti myös Omenatarhan päiväkodin ME –henkeä myös laajemmalle huoltajien joukolle. 

8.2. Lasten osallisuus 

Systemaattisen havainnoinnin ja lasten kokousten avulla suunnittelemme toimintaa, joka vastaa lasten mielenkiinnon kohteita. 
Lapset ovat aktiivisesti osallisena eskarin arjessa; ruokapaikan saa valita itse, lepohetkellä luetaan myös lasten kotoa tuomia 
kirjoja, oman lelun saa tuoda kotoa joka päivä. Lapset miettivät itse tarkoituksenmukaista pukeutumista ulkoleikkejä ajatellen. 
Lapset saavat suunnitella samassa kuussa syntymäpäiviä viettävien lasten kanssa miten haluavat, että ryhmissä 
syntymäpäivää vietetään. Syntymäpäivät voivat olla esimerkiksi metsäretki, liikuntatuokio salissa tai elokuva hetki. Lasten 
osallisuus tehdään näkyväksi lapsille sekä heidän huoltajilleen ilmoitustaululla näkyvässä " Tänään olemme"- tiedotteessa, 
johon jokainen lapsi saa vuorollaan kuvittaa ja sanoittaa päivän tapahtumia. 

Käytetään erilaisia lasten neuvostoja, toiminnan arviointikäytäntöjä sekä poimitaan toiminnan tueksi lasten esittämiä ajatuksia ja 
ideoita. Lasten mukaan ottaminen erilaisiin arkisiin päiväkodin askareisiin, esim. ruoka-apulaisena toimiminen. Myös ruoan 
omatoiminen, kuitenkin henkilökunnan valvonnassa suoritettu ottamien ja annostelu lisää osallisuutta sekä kannustaa ja opettaa 
toimimaan omatoimisesti ja luo oppimisen mahdollisuuksia päiväkotipäivään. Korona –aikana toimimme kuitenkin niin, että 
lapset eivät ota itse ruokaa, vaan aikuinen annostelee sen lapsen toiveiden mukaisesti. Lasten parlamentit -> pienryhmässä 
lapset miettivät toimintaa ja toteutusta. Toimintaa suunnitellaan lasten mielenkiinnon mukaisesti unohtamatta esiopsin ja vasun 
eri osa-alueita. 

8.3. Yhteistyökumppanit 

Esiopettajat osallistuvat Kangasalan kaupungin tarjoamiin esiopetusta koskeviin koulutuksiin. 

Esiopetusryhmät ovat tiivis osa Omenatarhan päiväkodin elämää ja esioppilaat osallistuvat päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.  

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


Tiedonsiirto tulevien eskareiden osalta toteutetaan kevätkauden lopussa varhaiskasvatuksen kasvattajien kanssa. Esiopettaja 
osallistuu tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuuluvan lapsen tuen vasu-palaveriin jo keväällä ennen esiopetuksen alkamista. 

Kirkkoharjun koulun ensimmäisen luokan kanssa teemme tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä Oksa-luokkien tavoitteiden 
mukaisesti.  

Teemme yhteistyötä myös pelastuslaitoksen (Tulikettu) ja hammashoidon kanssa (hammashetkonen). Yhteistyötä tehdään 
aktiivisesti myös erilaisten verkostojen kanssa esim.terapeutit ja muut asiantuntijat. 

9. Tiedottaminen 

  

Pikaisia asioita ja infoa sekä kyselyitä tai niistä muistuttamista suoritetaan Wilma -sovelluksen kautta. Esiopetuksen 
viestivälineenä toimii siis myös koulussa  käytössä oleva Wilma –ohjelma. Näin olemme samassa tilanteessa ja järjestelmässä 
kuin koululaiset ja huoltajat tutustuvat tähän välineeseen jo esiopetusvuoden kuluessa. 

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevat huoltajat varaavat nämä ajat edelleen varhaiskasvatuksessa käytössä 
olevan Päikky -sovelluksen kautta. Samoin erilaiset kyselyt toteutetaan edelleen Päikyn kautta. Esiopetusta täydentävää 
varhaiskasvatusta tarvitsevat huoltajat käyttävät siis kahta erillistä sovellusta. 

Instagram otetaan kauden kuluessa uutena välineenä mukaan yksikön ulkopuolelle tapahtuvaan viestintään. Uuden välineen 
käytön oppimiseen menee aina hieman aikaa, mutta tavoitteena kuluvan kauden aikana saada myös tämä väline toimimaan 
yhtenä tiedottamisen väylänä. Instagramin on tarkoitus toimia toiminnasta kertovan, nopean päivittäisen viestinnän 
apuvälineenä. Yksikössä on Lasten Kangasala –facebook sivujen päivittämisestä vastaava henkilö, joka laittaa tietoa yksikön 
ajankohtaisia asioita sekä yksikön tulevista että jo menneistä tapahtumista kuvien kera. Tarkoitus siis käyttää myös tätä 
välinettä yksikön toiminnasta kertomiseen ja lisätä sen käyttöä edellisiin kausiin nähden 

Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan huoltajien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa .Päikkysovellus on käytössä viestintävälineenä 
kodin ja esiopetuksen välilllä. Tärkeinpänä ja pääsääntöisenä viestintäkanava käytämme Wilmaa, jonka kautta lähetämme 
perheille perjantaisin viikkokirjeen. Viikkokirjeeseen laitamme aina tulevan viikon ohjelman, sekä muita tärkeitä huomioon 
otettavia asioita. Myös toteutuneiden toimintojen toteutumista kuvaamme viikkokirjeissä. Käytössä on myös ilmoitustaulut, joihin 
laitamme tärkeitä papereita ja tiedotteita perheille nähtäville. Samoin lasten tekemät Tänään olemme-piirustukset sekä mitkä 
oppimiskokonaisuudet piirustuksissa näkyy, ovat ilmoitustauluilla päivittäin vanhempien nähtävillä. 

Yksikön ja kaupungin yleisistä asioista ja linjauksista tiedottamisen hoitaa pääsääntöisesti varhaiskasvatusyksikön johtaja.  

10. Toimintakulttuuri 

  

  

10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Esiopetus tapahtuu Omenatarhan päiväkodissa molemmissa ryhmissä sekä Viikareilla että Eppulaisilla kahdessa 
pienryhmässä. Esioppilaiden päiväohjelma koostuu ulkoulusta, eskarituokioista, leikistä ja ruokailusta. Toimintaa kehitetään ja 
suunnitellaan myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä niin, että kaikki lapset voivat toimia, kehittyä ja oppia omina 
yksilöinään, lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet huomioiden. 

Arjen toiminta rakennetaan niin, että lapset saavat positiivisia onnistumisen kokemuksia ja voivat turvallisessa ympäristössä 
harjoitella opeteltavia taitoja.  Lasten mielipiteitä ja ajatuksia arvostetaan ja kunnioitetaan. Lapsia rohkaistaan 
vuorovaikutukseen ja heidän toiveitaan otetaan huomioon toiminnan suunnitellussa. Myös ryhmän säännöt mietitään yhdessä 
koko ryhmän kanssa. Lapsia tuetaan kaveri- ja vuorovaikutustaidoissa ja ohjataan ottamaan muut huomioon sekä 
kunnioittamaan muiden yksilöllisyyttä. 

Leikin merkitystä korostetaan ja annetaan lapsille mahdollisuus leikkiä sekä omaehtoisesti että ohjatusti opetellen uusia leikkejä 
ja pelejä. 



10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Esiopetusta järjestetään myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä, jossa lasten kanssa keskustellaan avoimesti. Kaikki 
yhteisön jänenet kohdataan tasa-arvoisesti yksilöinä niin, että he tuntevat olonsa hyväksytyiksi ja arvostetuiksi juuri sellaisena 
kuin ovat. Jokainen lapsi saa toteuttaa ja kehittää omaa identiteettiään sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritasosta tai muuta 
syystä riippumatta. Lapsille opetetaan avointa ja hyväksyvää ajattelua sekä sitä tukevia toimintamalleja. Käytämme mm. 
Miniverson vertaissovittelumallia ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.Ryhmän kasvattajat pitävät huolen siitä, että jokainen lapsi 
pääsee osalliseksi ja että esimerkiksi lapsten leikkiympäristöt tukevat yhdenvertaisuutta.  

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeässä osassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Näiden 
hyödyntämiseen käytämme erilaisia tunnemateriaalia kuten Tunteet hukassa, Piki-materiaali, Jukka Hukka ja Askeleittain 
materiaaleja. 

Esiopetusvuoden alussa lapset laativat yhdessä aikuisen avustuksella ryhymän säännöt, jotka kaikki sitoutuvat noudattamaan. 
Avoimella vuorovaikutuksella huoltajien kanssa huomioimme perheiden moninaisuuden sekä yksilölliset tarpeet ja tarjoamme 
mahdollisuudet kertoa niistä. Vaikka vietämme vuodenkierron mukaisia juhlia, kuten joulu ja pääsiäinen, huomioimme myös ne, 
joiden uskontoon tai kulttuuriin ne eivät kuulu. Keskustelemme erilaisten juhlien merkityksestä ja alkuperästä. 
Katsomuskasvatus tapahtuu usein arjen tilanteissa erilaisten kulttuuriperinteiden myötä, moninaisuuden kohtaamisessa, 
yhteisessä tutkimisessa, jakamisessa ja ihmettelyssä sekä eettisiä kysymyksiä pohdittaessa. Samalla opetamme erilaisten 
katsomusten ja vakaumusten hyväksymistä. 

10.3. Kestävä kehitys 

Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia suunnitellessa huomioimme kestävän kehityksen monella tavalla: 

Ruokailuissa pyrimme mahdollisimman pieneen ruokahävikkiin ja käsien pesun jälkeen kuivataan kädet yhteen paperiin. 
Kiinnitämme myös huomiota vedenkulutukseen. Terveellinen, oikeanlainen ruokavalio; uusien makujen maistelu. Myös unen 
tarve ja sen merkitys.  Aikuisen esimerkki ja asenne kaikessa toiminnassa on jälleen tärkeässä asemassa!!!! 

Lapsia ohjataan luontoa kunnioittavaan ja säästävään tapaan arjen eri tilanteissa. Luontoretkillä toimimme luontoa säästäen 
ja kunnioittaen. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan askartelussa ja muissa toiminnoissa kierrätys- ja 
luonnonmateriaaleja. 

Lapsen luontosuhdetta vahvistetaan myös erilaisten projektien ja hankkeiden kautta; Omenatarhan päiväkoti ottaa osaa 
Kangasalalaisilta juurilta   maailmalle –hankkeeseen. Hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä Kiinassa sijaitsevan päiväkodin 
kanssa hyödyntäen samalla myös digitaalisia oppimisvälineitä ja laitteita. Hankkeessa keskitytään lasten luontosuhteen ja 
luonnon moninaisuuden merkitykseen ja mahdollisuuksiin kasvun ja oppimisen välineenä. Terveelliseen ja kestävään 
elämäntapaan liittyy oleellisesti myös fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkuvaan elämäntapaan oppiminen; luonnossa liikkuminen, 
retkeily => luonnon kunnioittaminen, huomioiminen ja käyttäminen hyödyksi kestävällä ja järkevällä tavalla. 

Kestävä tulevaisuus -kyselyyn vastaaminen ja KETU(Kestävä Tulevaisuus) –ryhmän aktiivinen toiminta tavoitteena kuluvalla 
kaudella.. KETU - vastaava ja –työryhmän toiminta liitetään osaksi yksikön Pedagogista –tiimiä. Lähiympäristön ja Kangasalan 
historiaa ja kulttuuria hyödynnetään osana oppimista ja ne huomioidaan oppimisympäristöissä. Siihen odotetaan 
henkilökunnalle avuksi uutta perehdytyspakettia Kangasalan historiasta ja lähiympäristöstä. 

Kierrättäminen ja jätteiden lajittelu ovat myös ympäristön kunnioittamista ja luonnon säästämistä. Kierrätystä ja muuta kestävän 
elämäntavan mukaista toimintaa käsitellään ryhmissä ja tehdään myös konkreettisia toimenpiteitä (mm. askartelutarvikkeiden 
”loppujen” käyttäminen, maitopurkkien kerääminen ja kierrätys, ruokahävikin pienentäminen) Esiopetusvuoden aikana 
kierrätämme arjessa kaiken mahdollisen ja samalla lapset pääsevät osallistumaan kierrättämisenkultturiin. Esiopetustiloista 
löytyy paperin ja kartongin keräysastiat sekä ruokailujen yhteidessä bioastiat. Pidämme myös kierrätysaiheisia teemapäiviä, 
joiden aikana kierrättäminen tulee lapsille tutuksi. Käymme vierailemassa S-Marketin kierrätyspisteellä ja samalla viemme 
kierrätettäviä asioita sinne kuuluviin paikkoihin. 

  

10.4. Kulttuurikasvatus 

Esiopetuksessa noudatetaan Kangasalan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa. 

Taide- ja taitoaineet integroidaan lapsilähtöisesti kaikkeen esiopetustoimintaan, ne ovat arjessa läsnä päivittäin. 
Esiopetysryhmässä toteutetaan yksi laajempi lapsilähtöinen projekti, jossa taideaineet ovat keskiössä, esim. elokuvan tai 



animaation teko, näytelmä tai nukketeatteri. Mahdollisuuksien mukaan käymme esiintymässä esim. läheisellä palvelukodilla. 
Kangasalan esiopetukseen kuuluu myös sirkukseen tutustuminen välineistön kautta. 

Esioppilaiden kanssa tutustumme lisäksi mm. Kangasala-taloon, Kimmo Pyykkö-museoon, kirjastoon, kotiseutumuseoon, 
Kangasalan kirkkoon. Lisäksi tutustumme Kangasalan omien taiteijoiden töihin, esim. Tuula Kallioniemen kirjallisuuteen. 
Suunnitelmissa on kirjailijavierailu sekä taidemaalarin vierailu eskariin. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Esiopetuksessa noudatetaan Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaa. Liikunta kuuluu esioppilaiden päivittäiseen 
eskariarkeen. Liikunta on osa kaikkea toimintaa; piireillä, ohjatussa toiminnassa sekä omavalintaisissa leikeissä niin sisällä kuin 
ulkonakin. 

Päiväkodin sali on esioppilaiden käytössä joka toinen perjantai, silloin on ohjatun sisäliikunnan vuoro. Ohjatun liikunnan lisäksi 
lapsella on mahdollisuus liikkua oman ryhmän tiloissa päivittäin, monipuolisia liikuntavälineitä on lasten saatavilla.  Joka toisena 
perjantaina suuntaamme metsäretkelle pääasiallisesti harjuun. Metsässä liikkuminen harjoittaa lasten karkeamotorisia taitoja. 
Metsäretkien sisältöä mietittäessä otetaan huomioon myös liikunnalliset tavoitteet. 

Käymme luistelemassa jäähallissa sekä sään salliessa hiihtämässä päiväkodin lähellä olevilla laduilla. Osallistumme 
esiopetussuunnitelan mukaisesti myös uimaopetukseen Kangasalan uimahallissa. Teemme yhteistyötä liikunnan alan 
opiskelijoiden sekä Kangasalan lukion liikunnanohjauskurssin kanssa. Saamme vuosittain kutsun ja tilaisuuden päästä 
katsomaan Wanhojen tansseja. 

Sekä syys- että kevätkaudella pidämme pyöräilypäivän läheisellä kentällä. 

10.6. Kansainvälisyys 

Kansainvälisyyskasvatukseemme kuuluvat eri maiden sadut, laulut ja leikit sekä eri maiden musiikin kuunteleminen. 
Matkustuslaulun kautta voimme tutustua eri maihin, niiden lippuihin ja tapoihin. Lippuja voidaan myös piirtää ja 
värittää.Huomioimme lasten mielenkiinnon kohteet ja kokemukset aiheeseen liittyen ja hyödynnämme niitä. Suomen kartta, 
maailman kartta sekä karttapallo ovat esillä ryhmissä ja niiden avulla lapsille havainnoillistetaan paikkakuntien ja valtioiden 
sijainteja. Kalenterivuoden mukaan juhlimme suomalaisen kulttuuriperinteen mukaisia juhlia, kuten joulua ja pääsiäistä. 

Omenatarhan päiväkoti on mukana kansainvälisessä yhteistyöprojektissa.  Tulemme tekemään yhteistyötä kiinalaisen 
varhaiskasvatuksen kanssa Kangasalalaisilta juurilta maailmalle -hankkeen piirissä. Kyseessä yhtesityö Pekingiläisen 
päiväkodin kanssa. Projekti sisältää sekä opetajien välistä pedagogisen osaamisen ja kokemusten vaihtoa että myös lasten 
keskinäistä kommunikointia erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia käyttäen. Tämä projekti toimii samalla siis myös 
digitaalisen oppimisen ja TVT -kasvatuksen yhtenä välineenä. 

11. Kehittäminen ja arviointi 

  

  

11.1. Edellisen toimintavuoden arviointi 

Arviointia tapahtuu monella tasolla. Arvioimme omaa työtämme, lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä oppimisympäristöä 
ja toimintatapoja.  Arviointiin osallistuu ryhmän henkilökunta, lapset, huoltajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsilta 
tuleva palaute huomioidaan toimintaa arvioitaessa ja toiminnan suunnittelussa.  

Lapset arvioivat omaa toimintaansa lähes päivittäin sille tarkoitetulla lomakkeella tai toiminnallisesti. Lapsilta myös kydel lään 
säännöllisesti, miten toiminta meni, mikä on ollut päivässä/ viikossa kivaa. Lisäksi jokainen lapsi vuorollaan saa miettiä ja 
kuvittaa päivän kohokohdat "Tänään olemme"- tauluun, joka on molemissa ryhmissä ilmoitustaululla näkyvillä.  

Lapsille tehdään syksyllä ja keväälä ryhmä- sekä yksilöarviointeja, jotka antavat tietoa lasten taidoista, tuen tarpeista sekä 
edistymisestä.  



Huoltajilta saadaan palautettta päivittäisessä vuorovaikutuksessa, vanhempaintapaamisilla sekä 
oppimissuunnitelmakeskusteluissa. Lisäksi Kangaslan kaupungissa toteutettavasta asiakstyytyväisyys- ja henkilökuntakyselystä 
saadaan palautetta ja arvoita toiminnasta. Mysö mtätä käytetään kauden arvioinnissa ja uuden kauden suunniitelmia tehtäessä. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisen toiminnan näkökulmasta sisällä ja ulkona: 
 
Oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisen toiminnan näkökulmasta sisällä ja ulkona on osa myös esi-ja alkuopetuksen 
toiminnan tavoitteita. Lisätään lasten ja huoltajien osallisuutta oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Otetaan 
huoltajia mahdollisuuksien mukaa osallisiksi esim. lelujen hankintoja mietittäessä ja tehtäessä, leikkiympäristöjen 
rakentamisessa ym. 

Yksikön piha-alueille tulossa jonkin verran uusia leikki- ja kiipeily- ym. välineitä ja telineitä eli siltä osin ulkoiset 
oppimisympäristöt tulevat paranemaan kauden aikana. Uusitus koskee sekä ns. pienten- että keskipihaa. Toivomme 
pystyämme käyttämään myös suljetun Pikkolan päiväkodin pihoja ja niissä olevia välineitä mahdollisimman pitkään. 
Kartoitamme myös, onko sieltä joitakin välineitä mahdollista siirtää Omenatarhan piha-alueelle. Myös esioipetusryhmät voivat 
siis käyttää kaikkia yksikkömme ulkotiloja. 

 
Digitaalisen oppimisympäristön vahvistaminen   

Suoritetaan tvt-suunnitelman mukaisia laitehankintoja ja henkilöstön osaamista vahvistetaan: Etsitään ja hyödynnetään sopivia 
koulutuksia sekä hyödynnetään yksikön sisällä jo valmiiksi olevaa osaamista. Yksikön sisällä järjestetään eri välineisiin liittyviä 
koulutustilaisuuksia esim. kasvattajakahvila –tyyppisesti. 

Tvt-vastaavan tehtäväkuvaa selkiytetään ja resursoidaan myös aikaa tehtävän hoitamiseen. Hyödynnetään edellä mainituissa 
yksikön sisäisissä koulutuksissa muiden osaajien kanssa. ja käyttö yksiköissä. Lisätään eri tiedottamisen keinojen käyttämistä. 
Hyödynnetään kaupungin nettisivuja ja Lasten Kangasala – Facebook sivua. Jatketaan Instagram –sovelluksen käyttöönoton 
valmisteluja ja otetaan joissakin ryhmissä koekäyttöön kauden aikana. Jatketaan ja tehostetaan jo nyt käytössä olevien 
/käyttöön uutena otettavien Päikky- sovelluksen ja Wilman käyttöä. Sähköpostin käytön tehostaminen henkilötasolla 
informaation lähettämisen ja vastaanottamisen välineenä. 

Kestävä elämäntapa osaksi toimintaa  

Lapsen luontosuhdetta vahvistetaan; Omenatarhan päiväkoti ottaa osaa Kangasalalaisilta juurilta   maailmalle –hankkeeseen. 
Tehdään yhteistyötä Kiinassa sijaitsevan päiväkodin kanssa hyödyntäen myös digitaalisia oppimisvälineitä ja laitteita. 
Hankkeessa keskitytään nimenomaan lasten luontosuhteen ja luonnon moninaisuuden merkitykseen ja mahdollisuuksiin kasvun 
ja oppimisen välineenä. 

Kestävä tulevaisuus -kyselyyn vastaaminen ja KETU(Kestävä Tulevaisuus) –ryhmän toiminta aktiivisemmaksi. KETU - 
vastaavat ja –työryhmän toiminta liitetään osaksi yksikön PEDA –tiimiä. Näin yhdistetään ja tehostetaan erilaisten 
vastuualueiden ja vastaavien toimintaa liittämällä niitä osaksi yksikön pedagogista tiimiä, jolloin säännöllisesti kokoontuva tiimi 
pystyy paremmin arvioimaan myös kestävään kehitykseen ja tulevaisuuteen liittyvien teemojen toteutumista. Tällä tavalla vastuu 
toiminnasta ja suunnitelmien toteutumisesta jakautuu useammalle henkilölle ja asioiden käsittely ja niistä keskustelu 
mahdollistuu helpommin. Peda –tiimissä läsnä usein yksikön kestävä kehitys-, kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava. 

Lähiympäristön ja Kangasalan historian ja kulttuurin hyödynnetään osana oppimista ja ne huomioidaan oppimisympäristöissä. 
Siihen odotetaan avuksi uutta perehdytyspakettia henkilöstölle Kangasalan historiasta ja lähiympäristöstä. 

 Kierrättäminen ja jätteiden lajittelu ovat myös ympäristön kunnioittamista ja luonnon säästämistä. Kierrätystä ja muuta kestävän 
elämäntavan mukaista toimintaa käsitellään ryhmissä ja tehdään myös konkreettisia toimenpiteitä (mm. askartelutarvikkeiden 
”loppujen” käyttäminen, maitopurkkien kerääminen ja kierrätys, ruokahävikin pienentäminen) 

Terveelliseen ja kestävä elämäntapaan liittyy oleellisesti myös fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkuvaan elämäntapaan oppiminen; 
luonnossa liikkuminen, retkeily => luonnon kunnioittaminen, huomioiminen ja käyttäminen hyödyksi. Terveellinen, oikeanlainen 
ruokavalio; uusien makujen maistelu. Myös unen tarve ja sen merkitys kuuluvat mielestämme terveelliseen elämäntapaan 
erottamattomasti. Levänneet aivot ovat kyvykkäimmät oppimaan uutta ja vastaanottamaan elämän haasteita. 

Aikuisen esimerkki ja asenne kaikessa toiminnassa on jälleen tärkeässä asemassa!!!! 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 



Lasten ja huoltajien osallisuus 

Käytetään erilaisia lasten neuvostoja, toiminnan arviointikäytäntöjä sekä poimitaan toiminnan tueksi lasten esittämiä ajatuksia ja 
ideoita: Tähtilapsiviikko, jossa viikko toteutetaan toimintaa kunkin lapsen toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta.    

Lasten mukaan ottaminen erilaisiin arkisiin päiväkodin askareisiin, esim. ruoka-apulaisena toimiminen. Myös ruoan 
omatoiminen, kuitenkin henkilökunnan valvonnassa suoritettu ottamien ja annostelu lisää osallisuutta sekä kannustaa ja opettaa 
toimimaan omatoimisesti ja luo oppimisen mahdollisuuksia päiväkotipäivään.  Lasten parlamentit -> pienryhmässä lapset 
miettivät toimintaa ja toteutusta. Toimintaa suunnitellaan lasten mielenkiinnon mukaisesti unohtamatta kuitenkaan vasun eri 
osa-alueita. 

Huoltajien mielipidettä kysytään paitsi kauden kuluessa sähköisesti, niin myös kauden alkupuolella vanhemmille järjestettävissä 
”vanhempain iltapäiväkahviloissa”. Huoltajien osallisuutta lisätään myös erilaisten kyselyiden, yhteisten tapahtumien kuten 
yksikön yhteiset isänpäivä- ja äitienpäivä -tapahtumat. Nämä ovat huoltajille myös hyviä tilaisuuksia tavat toisiaan ja eri ryhmien 
lasten huoltajia.  Syksyn aikana perustetaan Omenatarhan päiväkotiin joko vanhempainyhdistys tai -ryhmä. Kiinnostuneita 
kerätään toimintaan mukaan mm. sähköpostiinformaation sekä vanhempainillassa käytävän keskustelun kautta.  
  

Jatkuva, avoin vuorovaikutus henkilökunnan ja huoltajien välillä on myös osa osallisuuden käsitettä Omenatarhan päiväkodissa. 
Huoltajien osallisuuden yksi parantamiskeino on, että heidät otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja 
arviointiin esiopetussuunnitelman perusteidenkin nojalla ja mukaisesti. Lasten osallisuuteen etsitään myös uusia keinoja ja 
välineitä sekä kehitetään ja tarkennetaan jo käytössä ja olemassa olevia. 

Vierailut ja retket yksiköstä sekä liikuntakasvatus 

Hyödynnetään lähiluontoa, harjua ja leikkipuistoja. Kukin ryhmä laatii itselleen omat suunnitelmat retkien toteuttamisesta ja 
niiden toteutumista ja edelleen kehittämistä arvioidaan ja suunnitellaan tarkemmin jo vuodenvaihteen arvioinnin yhteydessä 
.Esikouluryhmä käy lisäksi uimahalli Kuohussa uimaopetuksessa sekä tekee mm. retkiä yhteistyössä Kirkkoharjun koulun 
luokkien kanssa osana nivelvaiheen yhteistyötä. Myös uimahallikäynnit kuuluvat esiopetusryhmän toimintaan. 

Osana muuta liikuntakasvatusta yksikössä toimitaan Ilo kasvaa liikkuen –hankkeen ohjeiden ja tavoitteiden pohjalta. Lisäksi 
yksikössä järjestetään ns. omia liikunnallisia tapahtumia esimerkiksi isän- ja äitienpäivää vietettäessä sekä Joulun aikaan. 

 


