
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi:Sahalahden päiväkoti 
Ylläpitäjä:Kangasalan kaupunki / Sike 
Toiminnan muoto: Esiopetus 
Alue: Sahalahti (Sariola) 

Opiskelijamäärä: 22 
Opettajien määrä: 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 koulun esiopettaja, 1varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

. 

  

1.1. Toimipaikat 

Sahalahden päiväkoti/ Pääskyset (Sahalahden monitoimitalo) 

Kurviksenkuja 2, 36420 Sahalahti 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Hanna Kaskelma 

puh. 050 598 3260, hanna.kaskelma@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Kaskelma p. 050 598 3260 
Vastuuopettaja Jussi Kangas p. 040 133 6660 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Kaskelma, puh 050 598 3260 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Johanna Hämäläinen, puh. 050 581 0413 

Pääskysten esiopetusryhmän opettajat, puh. 040 133 6659 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Merja Kakko 

Maija Rapatti 

Anniina Heinonen 

Teija Hämäläinen-Peltola 

1.6. Muu henkilökunta 



Ateria-ja siivouspalvelun henkilöstöä 

2. Työ- ja toiminta-ajat 

. 

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

Esiopetusyksikön työ- ja toiminta-ajat 2020-2021 

2.2. Lukuvuoden tapahtumat 

Lukuvuoden 2020-2021 esiopetuksen tapahtumat, retket ja juhlat järjestetään mahdollisuuksien mukaan huomioon 
ottaen Covid- 19 -ohjeistukset. Lukuvuoden tapahtumia ovat mm. vanhempainilta, pimeä ilta, isänpäivä, joulujuhla, 
uimaopetus uimahallissa, kuutamohiihto, äitienpäivä, kevätjuhla. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Esiopetusaika klo 8.30-12.30 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Pääskysten osastolla klo 7.00-8.30 sekä 12.30-16.30. Muina aikoina 
varhaiskasvatus toteutetaan Sahalahden päiväkodin kantatalon muiden kasvattajien toimesta. 

Oksa-luokkatoiminnan tuntimäärä muotoutuu vuoden kuluessa käytäntöjä hioessa, ei kiinteätä viikkotuntimäärää 
toistaiseksi 

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

. 

3.1. Tiimit 

Varhaiskasvatuksen opettajat Merja Kakko ja Anniina Heinonen 

Esiopettaja Maija Rapatti 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Teija Hämäläinen-Peltola 

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 

Pedagoginen vastuu  toiminnasta ja sen suunnitttelusta on esiopetusryhmän opettajilla. Toimintaa kuitenkin osittain 
suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa tiimissä. Muut vastuut jakautuvat Sahalahden päiväkodin kasvattajien 
kesken , minkä lisäksi ryhmän sisällä jaetaan tiimin sisäiset tehtävät. Jokaiselle tiimin jäsenelle kuuluu 
toimintaympäristöstä huolehtiminen yhdessä. Muut vastuut tarkentuvat kauden edetessä. 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/tyo-ja-loma-ajat/


3.4. Suunnittelun periaatteet 

Pedagoginen vastuu toiminnasta ja sen suunnittelusta on ryhmän opettajilla. Myös ryhmässä toimivat 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, ryhmän lapset ja heidän huoltajansa osallistetaan toiminnan suunnitteluun. 

Toimintakauden alussa ryhmän kasvattajat ja varhaiskasvatusyksikön johtaja laativat lukuvuosisuunnitelman ja ryhmän 
oman tarkemman toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuoden aikana huomioiden lasten 
mielenkiinnon kohteet, toiveet, tarpeet, ryhmästä tehdyt havainnot ja huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa esiin 
nousevat asiat. 

Opettajan suunnitteluaika on keskimäärin 5 tuntia viikossa. Joka toinen viikko pidetään esiopetustiimin palaveri, jossa 
opettajien johdolla käsitellään tulevaa toimintaa. Joka toinen viikko pidetään myös koko talon yhteinen palaveri, jossa on 
mukana myös varhaiskasvatusyksikön johtaja. Koko talon palavereissa käsitellään tiedotus- ja pedagogisia asioita. 

Suunnitelmien toteutumista arvioidaan yhteisesti vuoden vaihteessa ja kevätlukukauden päätteeksi. 

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. 

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. 

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. 

Kasvan, liikun ja kehityn: 

Lapsen oman toiminnan ohjauksen taidot ja itsestä huolehtiminen 

Hyviin tapoihin ohjaaminen 

Lapsen fyysisen aktiivisuuden mahdollistaminen/lisääminen 

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Pääskysillä toimitaan kolmessa pienryhmässä, joissa kahdessa ryhmässä on yksi opettaja ja yhdessä ryhmässä opettaja 
ja hoitaja. Ryhmän opettajat vaihtavat ryhmää koulujen lomien mukaan. Pienryhmätoimintaa toteutetaan päivittäin 
esikoulun ajan klo 8.30-12.30. Mahdollisen sijaisen vaikutus ryhmän toimintaan sovitaan etukäteen. 

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. 

Autamme lasta kehittymään parhaaksi versioksi itsestään. Emme ratkaise lapsen puolesta eteen tulevia tilanteita, vaan 
kannustamme ja ohjaamme lasta itse oivaltamaan välineet ja tavat, joilla ratkaista arkielämän tilanteet. Lapsia 
kannustetaan asioiden ja ilmiöiden pohtimiseen ja yhteisiin keskusteluihin. 

Myönteinen, lämminhenkinen, lasta kannustava ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa muodostavat 
esiopetusryhmämme psyykkis-sosiaalisen oppimisympäristön, jossa toimimme. Toiminta pienryhmissä mahdollistaa 
lasten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä tukee lasten osallisuutta. 

Fyysinen oppimisympäristö koostuu meillä Pääskysten tiloista. Esiopetusryhmän tilat ja välineet on muokattu oppimiseen 
innostavaksi, toiminnalle tarkoituksenmukaisiksi ja turvallisiksi. Esiopetusryhmä retkeilee lähiympäristössä, josta löytyy 
niin kylätaajamaa kuin metsiäkin. Kävelyetäisyydellä on mm. leikkipuistoja, koulun piha ja pururata, jossa on 
nuotiopaikka ja talviaikaan hyvät hiihtoladut. Samassa rakennuksessa eskarin kanssa on kirjasto, jonka palveluita 
käytetään ahkerasti. Esiopetussuunnitelman mukaisesti esiopetusikäiset käyvät Kangasalan uimahallissa 
uimaopetuksessa.   

Edistämme lasten tieto- ja viestintäteknologiaosaamista tutustumalla lasten kanssa erilaisiin tietoteknisiin laitteisiin. 
Lasten kanssa kokeilemme mm. valokuvausta, videokuvausta, tiedon etsimistä ja oppimispelejä esimerkiksi I-Padeilla. 
Opettelemme lasten kanssa havainnoimaan ja arvioimaan erilaisia kuvia ja tekstejä tutustumalla mm. lehtiin, 
kuvakirjoihin ja lähiympäristön merkkeihin. Vahvistamme lapsen valmiuksia mediakulttuurissa elämiseen ja herättelemme 
lasta mediakriittiseen ajattelutapaan keskustellen yhdessä perheiden kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaosaamista 
käytämme osana muiden esiopetuksen oppimissisältöjen oppimisessa, kuten äidinkielessä, matematiikassa ja 
musiikissa. 

4.3. Oksa-toiminta 

Lukuvuoden aikana otetaan käyttöön käyttöön yhdessä Sariolan koulun alkuopetuksen kanssa Oksa-luokkamalli. 
Yhteistyön uudet muodot ovat kehitteillä  ja niitä tullaan toteuttamaan lukuvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti, 
mahdollisuuksien mukaan (Covid-19). 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetusryhmässämme toteutetaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, joka perustuu Kangasalan kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja vuosikelloon. Suunnittelemme toimintamme siten, että esiopetuksesta ja sitä 
täydentävästä varhaiskasvatuksesta muodostuu monipuolinen lapsen kasvua tukeva kokonaisuus. 

Päiväkoti on iltahoitoyksikkö, joka tarjoaa varhaiskasvatusta iltaisin klo 22 asti. 

  

           

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

. 

6.1. Ruokakasvatus 

Kannustamme ja ohjaamme lapsia monipuoliseen ruokailuun ja terveellisiin elämäntapoihin ruokakasvatussuositusten 
mukaisesti. Aikuinen on aina läsnä ruokailutilanteissa ohjaamassa ja syö lounaan lasten kanssa. Esiopetusvuoden 
aikana käymme säännöllisesti ruokailemassa myös koulun ruokasalissa, jotta toimiminen siellä tulee tutuksi. 

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 



Osa esioppilaista kulkee esiopetusmatkan taksilla. Esiopetusryhmän aikuinen on lapsia vastassa aamulla ja saattaa 
lapset taksille esiopetuksen päätteeksi.Huoltajien kanssa sovitaan, miten toimitaan, jos on poikkeuksia siihen, että 
huoltaja hakee lapsen. 

7. Lapsen tuki 

. 

7.1. Pedagoginen tuki 

Tavoitteena on, että jokainen lapsi saa oppimiseensa tukea oikea-aikaisesti ja oikean tasoisena. Kangasalla on käytössä 
kolmiportaisen tuen malli. Kaikki lapset kuuluvat yleisen tuen piiriin, tarvittaessa tukea lisätään tehostetuksi tai erityiseksi 
tueksi . Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen yksilöllisiä tukitoimia, kuten henkilökohtaista ohjaamista, toiminnan kuvittamista 
tai tukiviittomia lisätään tarpeen mukaan, jotta lapsen on helpompi toimia arjen tilanteissa ja osallistua toimintaan, saada 
onnistumisen kokemuksia ja positiivinen minäkuva kehittyy.  Lähtökohtana tukitoimissa on aina lapsen etu ja lapsen 
oikeus tukeen. 

Lasten esiopetusvuotta varten tehdään jokaiselle lapselle oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. 
Suunnitelmassa huomioidaan lapsen yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet sekä vanhempien ja 
kasvatushenkilöstön havainnot lapsesta. 

Ryhmän opettajat käyvät oppimissuunnitelmakeskustelut huoltajien kanssa. Läsnä keskustelussa on yksi opettaja, mutta 
keskusteluun valmistaudutaan yhdessä tiiminä (esiopettajat ja lastenhoitaja). Tarvittaesssa lapsen oppimissuunnitelman 
laatimisessa tai mahdollisen tuen tarpeen arvioinnissa voi olla mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai muita 
asiantuntijoita. Suunnitelmaa arvioidaan (esiopettajat) keväällä. Keväällä käytävän keskustelun pohjalta siirretään 
opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellista tietoa alkuopetukseen. 

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. 

Oppilashuoltoryhmä (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 
Wilmaan. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Sahalahden päiväkodin oppilashuoltosuunnitelma 

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

. 

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tavoitteena on 
yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. 

Huoltajilla on mahdollisuus tuoda ajatuksiaan ja toiveitaan esille jokaiselle esioppilaalle erikseen järjestettävässä 
esiopetussuunnitelmakeskustelussa sekä huoltajien yhteisissä vanhempainilloissa. Eskarissa järjestämme koko perheen 
tapahtumia ja juhlia, esim. pimeä ilta ja kuutamohiihto. Päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa huoltajilla on mahdollisuus 
kertoa ajatuksiaan. Heitä kannustetaan osallisuuteen ja olemaan yhteydessä esiopetushenkilöstöön matalalla 
kynnyksellä.  Keväällä huoltajat voivat arvioida toimintaa koko kaupungissa toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn 
kautta. 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/10/Sahalahti-Oppilashuoltosuunnitelma-2020.pdf


Sahalahden päiväkodissa on toiminut Sahalahden päiväkodin vanhempainkerho, jonka toimintaan kannustimme huoltajia 
edellisellä kaudella osallistumaan. Tulevan kauden vanhempainkerhon toiminta on avoinna (Covid-19). 

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. Lasten kanssa mietitään ja ideoidaan toimintaa ja sen 
erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja tehdään pidempikestoisia projekteja, joita lasten ideat muovaavat. Päivittäisissä 
vuorovaikutustilanteissa ryhmänä ja yhden lapsen ja aikuisen välisissäkin keskusteluissa saadaan ja annetaan palautetta 
ja arvioidaan toimintaa. Toimintaa arvioidaan myös erilaisilla mittareilla, kuten hymynaamoilla, äänestyksillä ja 
pisteytyksillä. Varhaiskasvatuksen yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn osana on myös lapsille suunnattu kysely. 

8.3. Yhteistyökumppanit 

Sahalahden päiväkodissa toimii tänä toimintavuonna yksi esiopetusryhmä.  Pääskysten esiopetusryhmä on päiväkodin 
sateliittiryhmä. Pääskysten aukioloaika on 7.00-17.00. Ulkoilu tapahtuu useimmiten päiväkodin pihassa. Toimimme 
yhteistyössä kantatalon varhaiskasvatusryhmien sekä toisen satelliittiryhmän kanssa, mm. lasten aamu- ja iltahoito sekä 
loma-aikojen varhaiskasvatustoiminta. Lisäksi on myös yhteisiä koko talon tapahtumia. 

Esiopetuksen yhteistyötahoja ovat mm. Sariolan koulu, Sahalahden kirjasto, kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi, 
urheiluseura KU-68, perheneuvola, sosiaalitoimi, neuvola (terveydenhoitaja), hammashoito, lasta kuntouttavat tahot mm. 
TAYS, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, pelastuslaitos sekä kaupungin ateria- ja siivouspalvelut ja 
kiinteistönhuoltopalvelut.   

9. Tiedottaminen 

Esiopetuksen syksyllä aloittavien lasten huoltajille pidetään jo edellisenä keväänä info, jossa kerrotaan olennaisilta osin 
esiopetuksen sisällöistä, tavoitteista ja käytännöistä. Esioppilaat käyvät tutustumassa ryhmässä ja koteihin lähetetään 
vielä sähköpostitse tiedote ennen esiopetuksen alkua. 

Alkusyksystä pidetään vanhempainilta, jossa kerrotaan esiopetusvuoden suunnitelmista, 
opetussuunnitelmakeskusteluista ja arjen käytännöistä tarkemmin. Huoltajilla on mahdollisuus tuoda esiin omia 
toiveitaan ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. 

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. 
Päikky-sovelluksen kautta lähetetään koko varhaiskasvatuksessa keskitetysti mm. loma-aikojen 
varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön liittyviä kyselyitä 

10. Toimintakulttuuri 

. 

      

10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Pääskysten esiopetuksen toimintakulttuuri näkyy esiopetusryhmän sisäisessä vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä ja 
pedagogisissa toimintatavoissa. Esiopetusryhmän toiminnan lähtökohtana on, että jokainen lapsi voi toimia, kehittyä ja 
oppia omana yksilönään sekä yhteisön jäsenenä. Esiopetusryhmän toimintatavat ovat lasten osallisuutta tukevia. Lasta 
arvostetaan ja kuunnellaan ja hänen mieipiteillään on merkitys ryhmän toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
arvioimisessa. 

Lasten positiivinen kannustaminen ja oppimisen ilo ovat esiopetusryhmämme keskeisiä arvoja. Leikki on tärkeässä 
osassa lasten uusien taitojen oppimisessa, joten leikkiä hyödynnetään monipuolisesti eri muodoissaan. 



Vuorovaikutuksessa toistemme kanssa korostamme keskinäistä kunnioitusta ja huolenpitoa toisiamme ja ympäristöä 
kohtaan. Arjessa opettelemme tunteiden tunnistamista ja itsesäätelytaitoja. Lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen 
opetuksessa hyödynnämme erilaisia tunnetaitomateriaalia, kuten MiniVerso-materiaalia. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ohjaa Kangasalan kaupungin vuonna 2018 valmistunut tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Sen periaatteiden mukaisesti toimimme niin, että jokaisella lapsella on oikeus tulla 
hyväksytyksi juuri sellaisena ainutlaatuisena yksilönä, millainen hän on. Ryhmässä korostetaan erilaisuuden 
hyväksymistä, toisen kunnioittamista ja sitä, että jokainen on arvokas ja tärkeä. Kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus 
leikkiin, kavereihin, toimintaan osallistumiseen omine kykyineen ja oikeus saada tukea ja apua. 

Kasvattajina pyrimme suvaitsevaisen ilmapiirin luomiseen lapsiryhmässä. Otamme huomioon perheiden 
katsomuksellisen moninaisuuden keskustelemalla vanhempien kansssa heidän toiveistaan esiopetukselle. Perheet 
voivat halutessaan esitellä omaa kulttuuriaan ja/tai heidän toivomuksestaan tutustumme heidän omaan kulttuuriinsa 
ryhmän lasten kanssa eskarissa. Suvaitsevaisuuskasvatuksella ohjaamme siihen, että esim. sukupuoli, syntyperä, 
kulttuuritausta, vakaumus tai erilainen mielipide ei vaikuta yksilön arvoon. Arjen tilanteissa pohditaan tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita yhdessä lasten kanssa. Asioita käydään läpi myös kirjallisuuden ja opetusmateriaalien 
avulla. 

Teemme yhteistyötä seurakunnan kanssa. Seurakunnan lapsityöntekijä käy pitämässä Pikkukirkko-hetken noin kerran 
kuukaudessa. Huoltajat tekevät valinnan, osallistuuko lapsi seurakunnan järjestämään toimintaan vai vaihtoehtoisena 
järjestettävään Pikkupohtijat-hetkeen (katsomuskasvatus). 

10.3. Kestävä kehitys 

Opetamme lapsia toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Keskustelemme luonnosta ja sen suojelusta, 
teemme retkiä luontoon ja opettelemme kierrättämään lähiympäristössä olevia jätepisteitä hyödyntäen. Käytämme 
kierrätysmateriaaleja mm. askartelussa. Opettelemme kohtuullisuutta arjen eri tilanteissa. 

10.4. Kulttuurikasvatus 

Huomioimme toiminnassamme kulttuuripyräyksen, Kangasalan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
kulttuurikasvatussuunnitelman sekä kansainvälisyyssuunnitelman. Tutustumme omaan lähiympäristöön ja sen kulttuuriin 
huomioiden maaseudun ominaispiirteet. Tutustumme lasten kanssa oman ja erilaisten perheiden ja kulttuureiden 
perinteisiin ja tapoihin erilaisten juhlien, leikkien ja musiikin avulla. Samassa rakennuksessa oleva kirjasto on meille yksi 
tärkeimmistä kulttuurikohteista. 

Kangasalan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti toteutamme lasten kanssa 
sirkusaiheisen projektin, painopisteenä liikunta, musiikki ja esteettiset kokemukset. Toiminnassa huomioimme ryhmässä 
edustettuina olevat kielet, kulttuurit ja katsomukset. Tapahtumat, retket ja juhlat värittävät vuoden kiertoa. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Kangasalan varhaiskasvatuksen esiopetuksessa noudatamme Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaa. 
Liikkuminen on lapselle ominaista. Liikunnan keinoin lapsi oppii ja harjaannuttaa monenlaisia taitoja. Esiopetuksessa 
suhtaudumme posiitivisesti liikkumiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen. 

Päivittäin ulkoilemme päiväkodin pihassa ja säännöllisesti lähiympäristössä ja retkeillen metsässä.  Toiminnassa 
vuorottelevat ohjatut liikuntahetket ja omaehtoinen liikunta sisälllä ja ulkona. Koulun liikuntasalia pyrimme käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan, mikäli siellä on tilaa. Talviaikaan säiden salliessa luistelemme koulun kentällä ja hiihtämässä 
käymme lähiympäristössä. Sisällä eri tilanteissa olemme huomioineet lapsen tarpeen liikkumiseen (liiallisen istumisen 
välttäminen, lasten käytössä olevat liikuntavälineet). 

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 esiopettajien ja muiden ryhmän kasvattajien välisissä keskusteluissa sekä esiopetustiimin 
ja koko työyhteisön yhteisissä palavereissa. Varhaiskasvatusyksikön johtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
osallistuvat yhteiseen palaveriin tarpeen mukaan. 

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

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).Viime 
keväänä asiakaspalautekyselyssä oli myös lapsille suunnattu kysely. 

Viime keväänä arvioimme mennyttä lukuvuotta yhdessä tiiminä. Edellisen toimintavuoden kehittämistavoitteiden 
arvioinnin pohjalta päätimme asettaa uudelleen tavoitteiksi TVT-osaamisen vahvistamisen ja lasten ja huoltajien 
osallisuuden vahvistamisen. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Koko Kangasalan varhaiskasvatuksen yhteiset kehittämiskohteet, joihin myös esiopetuksessa sitoudutaan ovat 
toimintakaudelle 2020-2021: 

Oppimisympäristön kehittäminen sisällä ja ulkona 

Kangasalan kaupungin esiopetuksen yhteinen kehittämiskohde: 

Oksa-luokkamallin kehittäminen yhdessä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Näiden yhteisten kehittämiskohteiden lisäksi Sahalahden päiväkodin esiopetusryhmässä tämän toimintakauden aikana 
kehittämiskohteina ovat myös: 

1. Huoltajien ja lasten osallisuuden vahvistaminen 

2.  TVT-osaamisen jalkauttaminen ryhmän arkeen ja välineisiin tutustumin 

 


