
1. Esiopetusyksikön perustiedot 

Yksikön nimi: Vatialan esiopetus 
Ylläpitäjä: Kangasalan kaupunki 
Toiminnan muoto: Esiopetusyksikkö 
Alue: Kangasala / Vatialan 

Opiskelijamäärä: 76 
Opettajien määrä: 7 (+5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa) 

 
. 

  

1.1. Toimipaikat 

 
Vatialan koulu / esiopetus 
Vatialantie 17 
36240 Kangasala 

1.2. Esiopetusyksikön johtajan nimi ja yhteystiedot 

Mari Valkeejärvi 

Vatialantie 17 
36240 Kangasala 

puh. 044 481 3054 
mari.valkeejarvi@kangasala.fi 

1.3. Esiopetusyksikön johtamisjärjestelmä 

Esiopetusyksikön johtajan sijaisena toimii varhaiskasvatuksen vastuuopettaja Sari Laurila, p. 050 303 1742 

Esiopetusyksikön johtotiimissä toimivat Mari Valkeejärvi, Sari Laurila ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari 
Rautiainen. 

Lisäksi yhteisessä Vatialan koulun johtotiimissä toimii Mari Saarikko (koulun rehtori), Mari Valkeejärvi (esiopetusyksikön 
johtaja), Jarkko Liuha (koulun vs. apulaisrehtori), Sari Laurila (esiopetuksen vastuuopettaja sekä luokanopettajat Pekka 
Rannanheimo, Anssi Paavola, Juha-Pekka Palmroth ja Mari-Johanna Keski-Orvola. 

Vastuunjako poissaolotilanteissa jakautuu siten, että varhaiskasvatuksen vastuuopettaja sijaistaa esiopetusyksikön 
johtajaa hänen poissaollessaan ja hätätilanteessa sijaisuus menee Vatialan koulun johtotiimin vastuujärjestyksen 
mukaan. 

1.4. Oppilashuollon henkilöt ja yhteystiedot 

Vatialan esiopetusyksikkö kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu 
oppilaskohtaisiin neuvotteluihin tarvittaessa ja yhteisölliseen oppilashuollon suunnitteluun perjantaiaamuisin klo 8-9 
muutaman kerran lukuvuoden aikana. Koolle kutsujana toimii rehtori tai esiopetusyksikön johtaja. 



esiopetusyksikön johtaja Mari Valkeejärvi 

puhelin 044 481 3054 
mari.valkeejarvi@kangasala.fi 

rehtori Mari Saarikko 

puhelin 050 3876181 
mari.saarikko@kangasala.fi 

vs.apulaisrehtori Jarkko Liuha 

puhelin 040 133 6747 
jarkko.liuha@kangasala.fi 

erityisopettaja Paula Lindstedt 

paula.lindstedt@kangasala.fi 

erityisopettaja Minna Holttinen 

minna.holttinen@kangasala.fi 

erityisopettaja Heli Halonen 

heli.halonen@kangasala.fi 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Rautiainen 

sari.rautiainen@kangasala.fi 

terveydenhoitaja  Aino Lahtinen 

aino.lahtinen@kangasala.fi  

koulukuraattori Senni Kangasniemi 

senni.kangasniemi@kangasala.fi 

koulupsykologi Salla Saarela 

salla.saarela@kangasala.fi 

Luokanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, vanhempainyhdistyksen edustaja ja oppilaskunnanedustaja ovat 

tarvittaessa koolle kutsuttavia henkilöitä. 

1.5. Esiopetushenkilöstö 

Lemettyläiset: vo Sari Laurila, vo Pauliina Vasylenko ja vlh Sari Laatikainen sekä ra:t Marju Räikkä (50%) ja Erja 

Kymäläinen-Saksanen (50%) 

Märveläiset: vo Pauliina Njie, vo Taru Kanniainen ja vlh Eranda Rantanen 

Toosilaiset: vo Maria Bergius, vo Eveliina Vornanen ja vlh Jane Reuna-Hakkio 

Välliläiset: tuntiopettaja Marika Lindell ja vlh Käti Vähämäki 

Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Anne Mertala 

Oksa-luokka toiminnan yhteistyöluokat 

1A Tiia Liski,1B Tero Lindholmn,1C Matti Rasinperä ja1D Pia Viljanen sekä soluissa yhteistyötä tekevät myös 2A Jessica 
Taipale, 2B Pauliina Syvänen ja 2C Juha-Pekka Palmroth 

Erityisopetus 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Rautiainen 

http://#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed
http://#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed


Yhteistyötä tehdään esiopetusvuonna myös yksilöllisten pienryhmien kanssa, joissa opettajina toimivat Mari-Johanna 
Keski-Orvola, Hannele Antikainen, Katja Lehtoniemi ja Maiju Kohonen sekä 1.-3. luokkien Silta-luokan kanssa, jossa on 
opettajana Paula Papinaho 

1.6. Muu henkilökunta 

Koulunkäynninohjaajat (vakituiset) 

Aakkula Laura, Hänninen Tea, Iso-Pärnä Anna (äitiyslomalla), Järvinen Satu, Karetoja Tuija, Kauranen Ville, Kiiltomäki 
Tuija, Lappalainen Tuula, Lempinen Ulla-Mari, Leppänen Päivi, Mattila Anu, Mäki Kirsi, Pasanen Niina, Puro Pirjo, Salin 
Kati, Sillanpää Mervi, Susanna Heikkilä, Lauri Maijala, Jesse Mattila, Hanna-Mari Johansson 

Muu henkilökunta 

Lahtinen Anne, toimistosihteeri 

Lahtinen Aino, kouluterveydenhoitaja 

Saarela Salla, koulupsykologi 

Kangasniemi Senni, vastaava kuraattori 

Muikku Pekka, kiinteistönhoitaja 

Niemi Kirsi, palvelutyöntekijä 

Suonurmi Niina, palvelutyöntekijä 

Sevon Mari, palvelutyöntekijä 

Kaipainen Mira, palvelutyöntekijä 

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 

18-20.8.2020 koulukuvaus 

Esiopetuksen joulujuhla järjestetään yhdessä koulun kanssa illalla samoin kuin kevätjuhla. Näiden juhlien ajankohdat ja 
järjestämismahdollisuudet tarkentuvat myöhemmin syksyllä koronatilanteen mukaan. Uuden koulun vihkijuhla on myös 
tulossa toimintavuoden aikana mikäli koronatilanne sen salliin. Vihkijuhlan ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

Kaikki esiopetusryhmät tekevät lähes viikottain retkiä lähiympäristöön pääasiassa kävellen tai lähiliikenteen busseilla. 
Mahdollisia pidempiä esiopetuksen lukuvuoden 2020-2021 retkikohteita ovat Tampereelle Juniversityn tiedepajoihin ja 
museokeskus Vapriikin Luonnontieteelliseen museoon. Näiden lisäksi tutustutaan kaupungin omaan rikkaaseen ja 

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


virikkeelliseen kasvuympäristöön, tutustutaan mahdolllisuuksien mukaan harjuihin, näkötorneihin ja paikallisiin 
museoihin. 

Esioppilaat käyvät uimaopetuksessa uimahalli Kuohussa, näiden retkien ajankohta selviää myöhemmin. 

Esiopetus järjestää myös kodin ja koulun yhteistyötä tukevia teemapäiviä vähintään 1 krt/lukukaudessa mikäli vallitseva 
koronatilanne sen sallii. 

2.3. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisuus 

Päivittäinen esiopetusaika Vatialan esiopetuksessa on klo 9-13. 

Oksa-luokkatoimintaa on esiopetuspäivän aikana vaihtelevasti joko päivittäin tai joinakin päivinä viikossa kuitenkin niin, 
että joustavan esi- ja alkuopetuksen viikkotuntitavoite 4-6h/vk toteutuu. Oksa-luokkatoimintaa lisätään mahdollisuuskien 
mukaan lukuvuoden aikana matematiikan ja äidinkielen osalta muodostettaviin tasoryhmiin, jotta joustava koulun aloitus 
toteutuu mahdollisimman yksilöllisesti ja lapsilähtöisesti. 

Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään perheen tarpeiden mukaan joustavasti n. klo 6-9 ja 13-17 välisinä aikoina. 
Täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu Oksa-soluissa toimintaa lapsilähtöisesti ja koulun monipuolisia tiloja hyödyntäen. 
Varhaiskasvatusta toteutetaan ryhmärajoja rikkovasti niin, että lapsilla on mahdollisuus tutustua ja toimia kaikkien lasten 
kanssa riippumatta siitä, missä ryhmässä lapsi on esiopetusajan. Vallitseva koronatilanne saattaa asettaa tähän omia 
rajoituksia, joita tilanteen mukaan noudatamme. 

      

3. Henkilöstön yhteistoiminta 

. 

3.1. Tiimit 

Esiopetuksen tiimeissä toimii pääsääntöisesti kolme työntekijää, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Yhdessä ryhmässä toimii vain kaksi työntekijää, joista toinen on OVTESin esiopettaja 
ja toinen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Yhdessä ryhmässä toimii lisäksi kaksi osa-aikaista avustajaa. 
Esiopetuksessa opettajat vastaavat toiminnan pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä ja arvioinnista. 
Lastenhoitaja vastaa lasten perushoidollisista tarpeista. Opettajat sekä lastenhoitajat toimivat kuitenkin yhdessä tiiminä 
niin, että kaikki osallistuvat pedagogisen toiminnan toteutukseen, perushoitotilanteisiin, kehittämiseen ja arviointiin. 
Esiopetuksen tiimeille on sovittu yhteinen kokoontumisaika viikoittain. Tämän lisäksi myös Oksa-tiimeillä on viikottain 
yhteinen suunniteluaika. Lisäksi esiopetuksen opettajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulun ys-aikaan, jota 
käytetään vaihtelevasti henkilökunnan kokouksina, tiimiaikana tai Oksa-tiimiaikana. Esiopetuksesta osallistuu myös 
vastuuhenkilö koko koulun johto- ja kehittämisryhmään. 

3.2. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 

Esiopetuksessa kannustetaan kouluttautumiseen ja henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskusteluissa läpi 
koulutustarpeet ja niiden pohjalta jokaiselle työntekijälle muodostuu oma yksilöllinen kehittymissuunnitelma. Jokaisen 
vahvuudet ja kehittymisen tarpeet huomioidaan ja henkilöstöä kannustetaan huomioimaan omat ja toistensa vahvuudet 
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutussuunnittelussa huomioidaan yksikön henkilöstön tämän hetkiset 
vahvuudet ja kehittymisen kohteet, yksikkökohtaiset kehittämistarpeet ja kaupungin varhaiskasvatuksen asettamat 
kehittämistarpeet. 

Yksikkökohtaisesti koulutuksellinen iso painopisteemme on yhteistyössä koulun kanssa yhteisopettajuuden lisääminen ja 
sen kehittäminen. Esiopetuksessa yhteisopettajuus näkyy Oksa-luokkatoiminnan kehittämisenä niin, että yhden Oksa-
luokan opettajina toimivat sekä luokanopettaja että molemmat esiopettajat. Yhteisopettajuus voi tuoda kaivattua lisäaikaa 
oppilaiden kohtaamiselle ja lisätä opettajien työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Yhteisopettajuus antaa myös 
mahdollisuuden kehittymiselle ja uuden oppimiselle ja laadukkaalle opettamiselle. 



Kaupunkilähtöisesti kehittämiskohteina on työhyvinvoinnin parantaminen ja siihen panostetaan yksikössä vahvasti. 
Uuden toimintayksikön käynnistyessä on tärkeää huomioida työhyvinvoinnin merkitys ja antaa henkilöstölle aikaa uuden 
toimintakulttuurin luomiselle. Painotamme henkilöstön työssä jaksamiseen ja teemme tiiviisti yhteistyötä ryhmien kesken, 
jotta jokaisessa ryhmässä pystytään noudattamaan sovittuja taukokäytänteitä. 

Kangasalan varhaiskasvatuksen mentorointitoimintaan otetaan osaa mahdollisuuksien mukaan ja erityisesti uran alussa 
olevia opettajia kannustetaan ottamaan osaa mentorointiin.  

Yksikössä järjestetään toimintavuoden aikana vähintään kaksi pedailtaa, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Syksyn 
pedailta painottuu uuden toimintakulttuurin muokkaamiseen ja kehittämiseen ja kevään pedailtaan nostamme vuoden 
aikan esiin nousseet työyhteisön koulutukselliset tarpeet. Näiden lisäksi järjestämme työyhteisössä pedakahviloita 
kentältä nousseiden tarpeiden mukaan. Syksyn pedakahvilat keskittyvät TVT-taitojen kouluttamiseen, jotta pystymme 
hyödyntämään toimintaympäristön tarjoamat digitaaliset mahdollisuudet. Pedakahviloihin ja -iltoihin osallistuvat koko 
henkilöstö. Lisäksi työyhteisössä kokoontuu esiopettajista koostuvat pedaryhmä, joka pureutuu eri teemoihin uudesta 
toimintakulttuurista esiin nousseiden tarpeiden mukaan. Syksyn pedaryhmät keskittyvät opettajien suunnittelun, 
arvioinnin ja kehittämisen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 

3.3. Henkilöstön vastuutehtävät 

Esiopetuksen vastuualueet ovat monilta osin yhteisiä koulu vastuualueiden kanssa ja esiopetuksen henkilöstöstä 
valitaan vastuuihmiset sekä Vatialan koulun yhteisesti sovittuihin asioihin että kaupungin esiopetussuunnitelmassa 
vaadittaviin tehtäviin. 

Esiopetuksen vastuualueiden vastuuhenkilöt: 

Liikuntavastaava: Kati Vähämäki, Jane Reuna-Hakkio ja Sari Laatikainen 

Katsomuskasvatus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava: Pauliina Vasylenko 

TVT-vastaava: Eveliina Vornanen 

Päikky-vastaava: Sari Laurila 

Wilma-vastaava: Marika Lindell 

Keke-vastaava: Eveliina Vornanen ja Sari Laurila 

Musiikkivastaava: Maria Bergius ja Taru Kanniainen 

Kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava: Pauliina Njie ja Eranda Rantanen 

Ensiapuvastaava: koulun kanssa yhteinen 

  

Koulun kanssa yhteistyössä tapahtuvia vastuualueita: 

Monialainen oppimiskokonaisuus:      

0.-2.lk Oksa 1: Matti Rasinperä, Pauliina Syvänen, Jessica Taipale ja Oksa 2: 

3.-4.lk:  

5.-6.lk: Tilat, talot, kaupungit –
arkkitehtuurikasvatus     https://www.arkki.net/oppimateriaalit/      http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/  

POP-/Siltaluokat: Paula Papinaho  

https://www.arkki.net/oppimateriaalit/


Johtoryhmä: Mari Saarikko, Mari Valkeejärvi, Jarkko Liuha, Pekka Rannanheimo, Juha-Pekka Palmroth ja Anssi 

Paavola, Sari Laurila, Mari-Johanna Keski-Orvola  (toimii myös turvallisuushenkilönä) joka nostaa asioita johtoryhmään 

Joulujuhla 2020:  

Parilliset luokat 0,-2.-,4.-,6.-  esitysvuorossa    

Kevätjuhla 2021: 

Parittomat 1,-, 3, ja 5 luokat ja POP-luokat esitysvuorossa     

Av (1h) + Tietotekniikka (1h):  Maiju Kohonen ja Jarkko Liuha  ja  ohjaaja Lauri Maijala työajan puitteissa  

Luokkien av- ja tietotekniikka välineistön ylläpito ja pienimuotoinen huolto. Avustaminen tunnusasioissa. Avustaminen 
ohjelmistojen asennuksessa ja lataamisessa. Av-vastaavan tehtävänä huolehtia kevät- ja joulujuhlien sekä muiden 
koulun yhteisten tapahtumien äänentoistosta yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa.    

Kirjasto:  Paula Lindstedt  

Lainauskansiosta huolehtiminen, opastaminen lainaamiseen, hyllyjen, kirjojen järjestely ja siistiminen, leimaamiset, 
merkkaamiset ja kartuntaluettelon hoitaminen, poistettavien kirjojen poistot, uusien kirjojen hankinnat, Vatialan kirjaston 
käyntivuorot, pääkirjastolla palaverit ja kirjastoasioiden tiedottaminen, sanomalehtiviikon tilauksista huolehtiminen, ohjaus 
äänikirjojen lainaamiseen.     

Musiikkiesitysten hoito :  Heta Tervas ja Maria Bergius   

Yhteislaulujen suunnittelu ja säestys, orkesterin harjoituttaminen, musiikin hoitaminen koulun eri tilaisuuksiin   

(Isoissa musiikkiproduktioissa ( musikaalit, oopperat, levyt)  sovitaan vastuut erikseen!)  

Oppilaskunta (TVA -korvaus) :  Jessica Taipale ja Jenni Vihavainen  

Oppilaskunnan kokoukset n. kerran kuussa. Oppilaskunnalle kuuluvien tehtävien ideointi ja organisoiminen. Joihinkin 
koko kaupungin koulujen yhteisiin tapahtumiin osallistuminen.  Myös ensimmäiseltä luokalta ja eskarista otetaan jäsen 
mukaan kokouksiin ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös vanhempainyhdistyksen kanssa.  

Hyvinvointi / KaKe (TVA -korvaus) : Katja Luukela, Heta Tervas, Heli Halonen  ja Katja Lehtoniemi  

Kansainvälisyysasiat:  Pauliina Njie, Jessica Taipale, Nina Ukkola, Birgitta Leppäaho, Nannu Keski-Orvola  

Liikkuva koulu tiimi 4-6 hlö(min.4hlö):  Maarit Tuomanen, Hanna-Maija Koski, Juha-Pekka Palmroth, Kati Vähämäki, 

Paula Papinaho  

 Välkkäreiden toiminta (mieluiten 5.luokan opet)    

 Välituntivälineet-välituntilainaamo: pihaan tulossa mahdollisesti lainaamomökki(vanhempainyhdistykseltä)    

 Lainaamotoiminnan pyörittäminen    

- välkkävälineiden merkitseminen, huoltaminen, kunnostaminen, listaus uusista hankittavista välineistä, 
kaupungin  pyörien kunnossapito ja merkintä   

Kestävä tulevaisuus: Eveliina Vornanen, Sari Laurila, Pia Viljanen, Tia Liski ja Pekka Rannanheimo  

Erityisesti uuden koulun kestävän elämäntavan suunnittelua ja valmistelua   

KV Erasmus: Nina Ukkola ja Birgitta Leppäaho  

SOME-vastaavat: Pauliina Syvänen, Eveliina Vornanen ja Lauri Maijala  

Liikuntaturnaus: Jussi Ryynänen ja Riitta Rantanen  



Kotitalousluokka:  Hannele Antikainen, Tiina Koskinen (Pitkäjärvi)  

Kuvistarvikkeet: Anu Heikkilä (konsultti, ei opeta tänä vuonna), Katja Luukela ja Sari Laatikainen  

Kuvistarviketilaus keväisin (jos ilmenee puutteita, tarvikkeita hankitaan vuoden mittaan), tilattujen tavaroiden nimikointia 
ja hyllyttämistä, kuvisvarastojen siivousta.    

Koulutarviketilaus: Solut nimeävät tähän vastaavan syksyllä keskuudestaan.  

Tähän osallistuvat soluvarasto, kässy- ja kuvisvastaavat. Anne yhdyshenkilö ja käytännössä tilausten tekijä. Oksa 1: Tiia 
Liski, Marika Lindell  

Bingel-tunnukset: Jokainen opettaja hoitaa oman luokkansa tunnukset. Jarkko vastaa koulun ylläpidosta   

Musiikkiluokka: Matti Rasinperä, Sari Laatikainen, Tero Lindholm ja Heta Tervas, Janne Kela  

Siivousta, soitinhuoltoa ja mahdollista hankintaa. (Äänentoistolaitteiden lainaaja laittaa laitteet takaisin paikalleen!)     

Henkilökunnanhuone: Minna Holttinen, Nina Ukkola ja Birgitta Leppäaho  

Toiminnasta ja ideoinnista vastaaminen.  

Lahjat: Sari Laurila, Heli Halonen ja Nannu Keski-Orvola  

Lahjarahojen kerääminen, lahjojen ja muistamisten hankinta. Ohjeet löytyvät Sharepointista (kukkarahasto).     

Tekstiililuokka: Päivi Savolainen, Liisa Markkinen ja Tarja Puumala  

Teknisen työn luokka:  Tero Lindholm, Pekka Rannanheimo ja Anssi Paavola  

FyKe- välineet: Anssi Paavola  

Jokainen joka käyttää huolehtii palautuksesta ja varastosta!  

Liikuntavälineet:  Kati Vähämäki, Maarit Tuomanen, Hanna-Maija Koski, Juha-Pekka Palmroth, Jussi Ryynänen ja Riitta 

Rantanen  

Nettisivujen päivitys: Jarkko Liuha  

Näyttelyt:  Taru Kanniainen, Anu Heikkilä  

Gallerian taidenäyttelyt ja muut auloissa olevat taidenäyttelyt  

Virkistys: Pauliina Syvänen, Jenni Vihavainen ja Mari Valkeejärvi  

Löytötavarat: Minna Holttinen, Marika Lindell, Eranda Rantanen, Hannele Antikainen (Haukanpesä)    

Läksyparkki: Tuula Lappalainen ja Kirsi Mäki  

Yleispuolen ohjaajat ilmoittavat myöhemmin paikat ja ajankohdat Wilman kautta. Viikossa pyritään järjestämään 
mahdollisuus etäläksyparkkiin meetissä.  

AV-varasto: Maiju Kohonen ja Jarkko Liuha  

 Iltapäiväkerhoyhdyshenkilö:  Ekaluokan opettajat hoitavat yhteisvastuullisesti   

Kerhoyhdyshenkilö: Anssi Paavola  



Turvallisuusryhmä:  

Lääkekaappivastaava:  Katja Lehtoniemi ( Tietää myös lääkesuunnitelmien tekemisestä oppilaalle.)   

3.4. Suunnittelun periaatteet 

 
Esiopettajilla on viikoittain 5h suunnitteluaikaa. Suunnitteluaika jakautuu oman ryhmän toiminnan suunnittelun ja Oksa-
luokan toiminnan suunnittelun kesken. Jokaisella tiimillä on viikoittain yksi tunti yhteistä suunniteluaikaa sekä jokaisella 
Oksa-tiimillä on viikoittain yksi tunti yhteistä suunnitteluaikaa. Näiden suunnitteluiden muistiot näkyvät Teamsiin luodussa 
ryhmän kansiossa, missä suunnitelmat ja muistiot ovat kaikkien tiimin jäsenten sekä esiopetusyksikön johtajan 
tarkasteltavana. 

Opettajien suunnitteluaika on pääsääntöisesti päivittäin klo 13-14 (15), jolloin täydentävässä varhaiskasvatuksessa 
olevat lapset lepäävät. Opettajat suunnittelevat myös mahdollisuuksien mukaan koulun yhteisellä suunnitteluajalla 
maanantaisin klo 8-9 yhdessä Oksa-luokan opettajan kanssa. 

Viikoittain pidetään esiopetusyksikön yhteinen suunnittelupalaveri, jonka asialista ja muistio on nähtävillä yksikön 
omassa Teams-kansiossa. 

Lisäksi yhteisesti koulun kanssa pidetään noin kerran kuukaudessa koko koulun henkilökunnan yhteinen palaveri, jonka 
asialista ja muistio löytyy koulun Sharepoint-sivustolta. 

4. Esiopetuksen järjestäminen 

, 

4.1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Vatialan esiopetuksessa oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta päivän 
jokaisena hetkenä. Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin kuuluvat ilmaisun taidot, kielelliset taidot, yhteiskunnan 
monimuotoisuuden ymmärtäminen, matemaattiset ja teknologiset taidot sekä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot. Päivän 
arkiset tilanteet sekä siirtymätilanteet suunnitellaan aina monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta niin, että 
oppiminen tapahtuu laajalti arkisissa tilanteissa monialaiset oppimiskokonaisuudet huomioiden. Myös leikillä on vahva 
kulttuuri esiopetuksen oppimisessa ja monialaisia oppimisalueita opetetaan lapsille leikin lomassa.  

Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja heidän mielenkiinnon kohteensa huomioidaan päivittäin 
suunniteltaessa arjen pedagogiikkaa. Myös jokaisen lapsen yksilöllinen tapa oppia pyritään huomioimaan toiminnan 
suunnittelussa. Henkilökunta osallistuu toimintaan olemalla läsnä lasten leikeissä ja oppimistilanteissa. 

Lisäksi esiopetus osallistuu koulun monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joita järjestetään tulevana lukuvuonna teemalla 
Muuttuva ympäristö ja uusi koulu. Monialainen oppimiskokonaisuus järjestetään soluittain ja Oksa-soluissa 
oppimiskokonaisuudet järjestetään osana joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintaa. Lisäksi esiopetus osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan koko kaupungin KETU-viikkoon viikolla 41. Kokonaisuutta suunnittelemaan valitaan vähintään 
4-jäseninen työryhmä, jossa on edustajia eri luokka-asteilta.  

4.2. Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaista osaaminen esikoulun arjessa tarkoittaa kykyä käyttää erilaista tietoa ja taitoja eri tilanteiden edellyttämällä 
tavalla. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat ajattelun ja oppimisen taidot, vuorovaikutus, ilmaisu ja 
kulttuuriosaaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä 
osallistuminen ja vaikuttaminen. Arjen pedagogiikassa laaja-alaisen osaamisen tavoitteet näkyvät arkisissa tilanteissa, 
joissa lapset ja aikuiset ovat vuorovaikutuksessa eri tilanteissa keskenään. Lapsen kyky soveltaa monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien taitoja arjen tilanteissa ja osata käyttää niitä oikein on tärkeässä roolissa ja esiopetuksen 
henkilökunnan tehtävä on auttaa, ohjata ja neuvoa lapsia näissä arjen ongelmanratkaisutilanteissa. Ilo, leikki, positiivinen 
vuorovaikutus, myönteiset kokemukset ja kannustava palaute antaa lapselle mielekkään oppimiskokemuksen.  



Aikuisten tehtävänä on havainnoida lapsia ja ottaa huomioon heidän kiinnostuksen kohteensa, jolloin lapset pääsevät 
vaikuttamaan itse tavoitteiden, sisältöjen ja toteuttamistapojen suunnitteluun. Lapsilta myös kysytään mielipiteitä ja heitä 
opetetaan perustelemaan valintojaan. Tärkeää on, että jokainen lapsi tuntee tulleensä kuulluksi. 

4.3. Oksa-toiminta 

Vatialan esiopetuksen Oksa-toiminta on mahdollistettu rakenteellisesti hyvin sijoittamalla Oksa-luokat eli yksi 
esiopetusryhmä ja yksi ensimmäinen luokka fyysisesti vierekkäin. Näin mahdollistetaan mahdollisimman sujuva yhteistyö 
opettajien ja luokkien kesken. Oksa-toiminnan suunnittelevat yhdessä ensimmäisen luokan opettaja sekä esiopettajat. 
Toiminta painottuu tulevana vuonna suurelta osin ympäristötiedon aihealueisiin, joista on koostettu oma kaksi vuotinen 
opetus- ja toimintasuunnitelma. Mahdollisuuksien mukaan lapset huomioidaan yksilöllisesti myös suomen kielen ja 
matematiikan osa-aluiella. Käytännössä tämä tarkoittaa lasten jakamista tasoryhmiin, jolloin lasten on mahdollista päästä 
oppimaan oman kehitystasonsa mukaan. Näin voidaan ottaa lapset paremmin huomioon yksilöllisesti. 

Oksa-toiminnassa ensimmäisen luokan opettaja ja esiopettajat sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja 
koulunkäynninohjaaja toimivat yhdessä tiiminä toteuttaen yhteisopettajuutta. Vatialan koulussa on vahva ajatus 
yhteisopettajuudesta, johon esiopettajatkin osaltaan sitoutuvat. Ajattelun lähtökohtana on "meidän oppilaat", jolloin kaikki 
opettajat solussa ja koulussa vastaavat oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimistilanteista päivittäin.  

Tavoitteena on saada Oksa-toiminta käynnistymään niin, että jokaisella Oksa-luokalla sitä olisi Kangasalan kaupungin 
tavoitteen mukaisesti vähintään 6h/vk. Mahdollisuuksien mukaan sitä voidaan toteuttaa enemmänkin riippuen luokista ja 
lapsiryhmistä. 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

5.1. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjoamme joustavasti vanhempien työtarpeiden mukaan pääsääntöisesti klo 
6-17 välisenä aikana. Siinä keskeisenä ajatuksena on huomioida ja huolehtia lapsesta yksilöllisesti niin että lapsella on 
turvallinen ja tervetullut olo heti aamusta varhaiskasvatukseen tullessaan. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista samoilla periaatteilla kuin esiopetus. Arjen pedagogiikka ja oppiminen 
arjen eri tilanteissa on merkityksellinen tapa oppia. Annamme paljon aikaa ja mahdollisuuksia sekä omatoimiselle että 
ohjatulle leikille, liikunnalle ja tutkimiselle. Järjestämme tilat ja materiaalit leikkeihin, liikkumiseen ja tutkimiseen 
houkutteleviksi yhdessä lasten kanssa. Lasten omat kiinnostuksen kohteet otetaan myös huomioon toimintaa ja 
oppimisympäristöjä suunniteltaessa. 

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen kuuluu lounaan lisäksi aamupala ja välipala. Ruokailutilanteet ovat myös 
oppimistilanteita ja niistä luodaan rauhallisia, mukavia ja kannustavia. Lapsia kannustetaan maistamaan ja syömään 
monipuolisesti kaikkia ruokia. 

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen jäävillä lapsilla on mahdollisuus myös päivälepoon ja rauhoittumiseen 
esiopetuksen jälkeen. Päivälepo järjestetään lapset yksilöllisesti huomioiden niin, että lepoa ja tarvittaessa jopa unta 
tarvitsevilla on mahdollisuus torkahtaa. Kaikkien lasten on hyvä hetkeksi myös rauhoittua esimerkiksi satua kuunnellen 
tai rauhallisia pelejä pelaillen. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa myös ulkoilulla on suuri merkitys ja 
lapsille annetaan joka päivä mahdollisuus pitkään ulkoiluun iltapäivällä säällä kuin säällä. Lähtökohtaisesti kaikilla säillä 
ulkoillaan kunhan lapsilla on hyvät varusteet ulkoiluun. 

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

. 

6.1. Ruokakasvatus 

Esiopetuksen ruokailu toteutetaan yhteistyössä ateria- ja siivouspalvelun kanssa koulun ruokalassa, Ravintola 
Nuotissa. Olemme luoneet rakenteet ja käytänteet, jotka mahdollistavat mukavan, rauhallisen ja mielyttävän 
ruokailuhetken koulun sydämessä. Esioppilaille on varattu oma ruokailuaika ja -tila ruokailun vieressä sijaitsevasta 
galleriasta, joka takaa pienille esioppilaille rauhallisen ja turvallisen ruokailun. Lapset saavat itse ottaa ruokaa sen verran 



kuin haluavat, kasvatushenkilöstö kannustaa maistamaan kaikkia ruokia ja auttavat lapsia tarvittaessa ruoan 
ottamisessa. Kasvatus- ja opetushenkilöstö syö yhdessä lasten kanssa joko koulun tarjoamaa ruokaa tai omia eväitä ja 
toimii näin osaltaa esimerkkinä ruokailuissa. Ruokailutilanteet ovat myös opetuksellisia tilanteita.  

6.2. Esiopetusmatkat ja –kuljetukset 

Esiopetuksen tekemät matkat toteutetaan pääsääntöisesti kävellen tai TKL:n vuorobusseilla. Pidemmät retket voidaan 
toteuttaa myös tilausbussilla. 

7. Lapsen tuki 

  

  

7.1. Pedagoginen tuki 

Pedagogista tukea annetaan, seurataan ja arvioidaan Kangasalan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman 
ohjeiden mukaisesti. OHR toimii esiopetuksessa pedagogisena tiiminä. Vatialan esiopetuksen OHR on yhteinen Vatialan 
koulun OHR:n kanssa. 

Vatialan esiopetuksen erityisopettajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Rautiainen. Toimintavuoden 
tavoitteena on, että Sari pääsisi käymään noin 2 krt/vk Vatialan esiopetuksessa. Tarvittaessa tukea lisätään tai 
vähennetään lasten tarvitseman tuen määrän mukaan. 

Käytännössä esiopetuksessa tukea antavat oppilaalle esiopettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapselle, joka tarvitsee kasvussaan, kehoityksessään ja oppimisessaan säännöllistä 
tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle 
tehdyn tehostetun tuen oppimissuunnitelman mukaisesti. Tämän suunnitelman laadinnassa on mukana kaikki opetusta 
antavat tahot. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii asiakirjoja laadittaessa asiantuntijana. Mikäli tehostettu tuki ei 
riitä, laaditaan lapselle pedagoginen selvitys ja HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma ja siirretään lapsi erityisen tuen piiriin. 

Opetus voidaan järjestää samanaikais-, yksilö- tai ryhmäopetuksena kulloisenkin oppilaan tarpeiden mukaisesti.  

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Tehostetussa tuessa käytetyt tukimuodot ovat 
samat kuin yleisessä tuessa, mutta tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.  

Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa siten, että oppilas voi saadun tuen jälkeen palata takaisin 
yleisen tuen piiriin. 

7.2. Oppilashuoltosuunnitelma 

Vatialan esiopetuksen ja koulun oppilashuoltosuunnitelma 

  

8. Osallisuus ja vaikuttaminen 

. 

8.1. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä päivittäin lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Lisäksi yhteistyötä ylläpidetään Wilman 
välityksellä sekä ottamalla huoltajat osallisiksi lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laatimiseen. Syksyllä 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2020/08/Vatialan-koulun-oppilashuoltosuunnitelma-lv-2020-2021_20200819.docx


järjestetään huoltajille vanhempainilta, jossa huoltajat pääsevät keskustelemaan ja vaikuttamaan esiopetuksen 
toimintavuoteen. Toimintavuoden aikana pyritään myös järjestämään vähintään yksi perhetapahtuma, johon pääsevät 
osallistumaan esioppilaiden vanhemmat ja sisarukset, mikäli vallitseva koronatilanne antaa tälle 
mahdollisuuden. Esiopetuksen huoltajilla on mahdollisuus ottaa osaa myös Vatialan koulun vanhempaintoimikunnan 
toimintaan. Vuosittain järjestetään myös asiakastyytyväisyyskysely, jossa vanhemmat pääsevät toimintaa arvioimalla 
vaikuttamaan esiopetuksen toimintaan. 

8.2. Lasten osallisuus 

Lasten osallisuus esiopetuksen toiminnassa on tärkeää ja lapsia otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 
pitämällä säännöllisesti suunnittelu- ja arviointikokouksia. Arjessa lasten osallisuus toteutuu niin, että lapset ovat 
aktiivisia toimijoita ja saavat vaikuttaa monipuolisesti arjen toimintaan ja tehdä itseään koskevia valintoja. Opetus- ja 
kasvatushenkilökunta havainnoi lapsia ja heidän kiinnostuksen kohteitaan ja suunnittelevat toimintaa siltä pohjalta, jolloin 
lasten osallisuus otetaan aidosti huomioon. 

Lisäksi esiopetus sitoutuu koulun ajatteluun siitä, että lapsia osallistetaan koulun toimintaan kaikissa tilanteissa. Täällä 
pyrimme kuuntelemaan oppilasta aina ja otamme esille tulleet huomiot vakavasti. Teemme luokittain kyselyjä luokissa 
liittyen oppilaiden ja lasten hyvinvointiin. Aikuisen asenne ratkaisee sen, kuinka oppilas kokee tulleensa kuulluksi ja 
osalliseksi. 

Vatialan koulun oppilaskuntaan kuuluvat automaattisesti kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan toimintaa johtaa 
oppilaskunnan hallitus, jonne valitaan jokaiselta luokalta jäsen ja hänelle varajäsen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 
säännöllisesti. Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja vastuuta koulun asioista sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä 
järjestämällä erilaisia koulun yhteisiä tapahtumia. Uudessa koulussamme oppilaskunnalla on käytössä ikioma huone. 
Meillä on upea mahdollisuus yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa miettiä ja kehittää koulua. 
 
Kaikki halukkaat koulumme oppilaat eskarilaisista lähtien voivat asettua ehdolle oppilaskunnan hallituksen vaaleihin ja 
päästä näin osalliseksi vaikuttamaan koulun asioihin oppilaskunnan kautta. 

8.3. Yhteistyökumppanit 

Vatialan esiopetus tekee tiivistä yhteistyötä Vatialan koulun kanssa. Olemme kouluyhteisön jäseniä niin lasten kuin 
henkilökunnankin osalta. Esiopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä ensimmäisen luokan opettajien kanssa joustavan esi- ja 
alkuopetusken toteutumisen mahdollistumiseksi. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä tarvittaessa perheneuvolan, 
puheterapeuttien ja perhetyön kanssa. 

      

9. Tiedottaminen 

Esiopetuksen pääasiallinen ulkoinen viestintä perheiden kanssa tapahtuu Wilmassa. Myös koko koulun sisäinen viestintä 
tapahtuu Wilmassa ja koulun yhtiesessä What App-ryhmässä. Esiopetuksen oma sisäinen viestintä tapahtuu sekä 
Wilmassa että esiopetuksen henkilöstön yhteisen Whats App-ryhmän kautta. 

Esiopetuksen johtaja tai koulun rehtori tekee säännöllisesti tiedotteita huoltajille esiopetusta tai koko koulua koskevista 
asioista. Tiedottamisessa pyritään avoimuuteen. Vatialan esiopetuksen kotisivut ovat yhteiset Vatialan koulun kanssa ja 
kotisivuihin panostetaan. Vatialan esiopetuksella ja koululla on käytössä myös yhteinen Instagram-tili, jossa välitetään 
kuvin koulun uutisia. 

  

10. Toimintakulttuuri 

  

      



10.1. Yksikön toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys opetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu 
yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Vatialan esiopetuksen tiivis yhteistyö alakoulun kanssa edistää yhtenäisen 
oppimispolun saavuttamista.  

Vatialan esiopetuksessa oppimisen keskeisenä ajatuksena on leikin kautta oppiminen. Esioppilas on vielä lapsi, joka 
vasta aloittelee tutustumista koulumaailmaan ja jonka oppiminen tapahtuu suurelta osin leikissä. Esiopettajat 
suunnitelevat toiminnan niin, että leikki on keskeisessä roolissa ja monialaiset oppimiskokonaisuudet opitaan pääasiassa 
sekä arjen tekemisen että leikin kautta.  

Vatialan esiopetuksessa ja koulussa korostuu ajatus lapsesta ja oppilaasta aktiivisena toimijana ja tilojen käytössä 
huomioidaan lapsen aktiivisuus. Esikoululainen kykenee asettamaan itselleen pieniä tavoitteita ja ratkaisemaan niitä 
sekä itsenäisesti että aikuisen jha ryhmän avustuksella. Solutiloja ja niiden tarjoamaa oppimisympäristöä hyödynnetään 
monipuolisesti oppimisen välineenä. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaa myös periaate, että oppimista tapahtuu 
parhaiten myönteisessä ilmapiirissä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  

Vatialan esiopetus on sitoutunut koulun yhteisiin arvoihin, joissa arvostetaan yhdessä tekemistä, taiteita, projekteja, 
uusiin asioihin tutustumista koulun pitkät perinteet huomioiden. Sekä esiopetuksessa että koulussa halutaan tukea 
jokaisen oppilaan monipuolista kehittymistä ja itseluottamuksen vahvistumista. Kunnioitus näkyy henkilökunnan 
välisessä vuorovaikutuksessa, suhtautumisessa lapsiin ja oppilaisiin, heidän perheisiinsä, muihin yhteistyötahoihin 
ja lähiympäristöön. 

Vatialan esiopetuksen toimintakulttuurin periaatteita ovat yhdessä koulun kanssa ensisijaisesti lapsen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ja turvallinen arki. Näistä Tärkeistä periaatteista huolehtii esiopetuksen ja koulun yhteinen oppilashuolto, 
turvallisuussuunnitelma ja yhteiset, yhdessä laaditut järjestyssäännöt. Yksikön toimintakulttuurissa korostetaan 
työrauhan ja kiireettömyyden merkitystä, hyvää terveyskasvatusta sekä liikunnan tärkeyttä. 

Vuorovaikutuksen kautta oppiminen ja monipuoliset työskentelytavat ovat tärkeässä roolissa toimitakulttuurissa. 
Oppiminen toiminnallisuuden kautta on tärkeä yhteinen periaate.  

Esiopetuksen ja koulun toimintakulttuurin periaatteita on myös tiivis yhteistyö esi- ja perusopetuksen sisällä. 
Yhteisopettajuuteen kannustetaan. Oksa-luokkatoimintaan panostetaan sekä rakenteellisesti että antamalla aikaa 
suunnittelulle. Myös yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten toimijoiden, kuten seurakunnan, kirjaston, uimahallin, 
urheiluseurojen ja kulttuurioalveluiden, kanssa  on toimintakulttuurissa tärkeässä roolissa.  

Lapsia ohjataan osallistumaan aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja myös esioppilailla on mahdollisuus 
kevätlukukaudella osallistua koulun oppilaskunnan toimintaan. Kodin ja esiopetuksen yhteistyölle pyritään luomaan tiiviit 
rakenteet. 

10.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukainen toiminta perustuu Kangasalan varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lapsia kohdellaan samanarvoisesti riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä, 
kuten sukupuolesta, uskonnosta tai kulttuurisesta taustasta. Huomioitavaa on kuitenkin, että samanarvoisuus ei tarkoita 
samanlaisuutta, vaan jokainen lapsi saa olla yksilöllinen ja lapsen oman identiteetin kasvua ja kehitystä 
tuetaan. Oppimisympäristöt rakennetaan huomioiden sukupuolisensitiivisyys sekä esteettömyys. 

Vatialan esiopetus ottaa käyttöön kaupungin muiden esiopetusyksiköiden tapaan vertaissovittelumenetelmän (Verso) ja 
näin vahvistaa lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Lasten ja perheiden katsomukset otetaan huomioon toiminnassa ja perheiden erilaisia taustoja ja katsomuksia 
kunnioitetaan. Uskonnoista ja katsomuksista puhutaan tasavertaisesti ja tarjolla on sekä seurakunnan tarjoamaa 
Pikkukirkko -toimintaa että elämänkatsomustietopohjaista Pikkupohtijat -toimintaa. 

Lisäksi Vatialan esiopetus sitoutuu noudattamaan Vatialan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, 
minkä keskeinen tavoite on tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttaminen kaikkeen koulun toimintaan sekä työ- ja 
opiskeluympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten 
tasa-arvon lisäksi ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja, opiskella ja tulla kohdelluksi ja palkituksi ilman 
asenteellisia ja rakenteellisia rajoituksia. 



Vatialan koulussa on tarkoitus teettää tasa-arvokysely lapsille ja oppilaille lukuvuonna 2020-2021. Kysely muokataan eri 
ikätasoille soveltuvaksi Opetushallituksen tasa-arvokyselyn pohjalta. Ennen kyselyä opettajat käyvät pohjustukseksi 
keskusteluja ryhmissä ja luokissa oppilaiden kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoihin liittyen. 

Rehtorin ja esiopetuksen johtajan toimesta esi- ja peruskouluyhteisön jäsenet tehdään tietoiseksi siitä, että koululla 
noudatetaan ja edistetään tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden periaatteita. Lukuvuoden alussa oppilaiden ja henkilökunnan 
kanssa käydään keskusteluja aiheesta ja arvioidaan yhdessä kouluyhteisön kanssa koulun käytänteitä. 

Kiusaamiseen koululla puututaan heti. Kaikki henkilökunnan jäsenet kasvattavat ja ohjaavat kaikkia koulun lapsia ja 
oppilaita tasavertaisesti ja kiusaamisen havainnut henkilö puuttuu kiusaamiseen jämäkästi. Huomioitavaa on, että 
sukupuoleen kohdistuvaan häirintään ja loukkaavaan nimittelyyn tulee olla nollatoleranssi. Oppilaskunta on aktiivisessa 
roolissa kehittämässä toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyssä ja positiivisen hengen luomiseksi yhdessä koulun 
henkilökunnan kanssa. 

Kaikkia kouluyhteisöön kuuluvia henkilöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Koululla tulee olla samat 
säännöt ja seuraamukset riippumatta siitä kumpaa sukupuolta henkilö edustaa. 

Oppilaita tuetaan ja kannustetaan yhdenvertaisesti opinnoissa sekä valinnoissa, heidän vahvuuksiensa mukaisesti, ei 
perinteisten sukupuoliroolien periaatteella. Koulussa huolehditaan hyvästä ja yhdenvertaisesta tiedottamisesta. 

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

Huomioidaan tasapuolisuus palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Valitaan oppimateriaaleja, jotka edistävät tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan oppilaita, henkilökuntaa ja huoltajia. 

Tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan koulussa säännöllisesti. 

Koulun tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan eri oppiaineissa, aihekokonaisuuksissa  sekä monialaisissa 
oppikokonaisuuksissa eri luokka-asteilla. Työtavoista sovitaan tiimikokouksissa. 

10.3. Kestävä kehitys 

Vatialan esiopetuksen kestävä kehitys perustuu päivittäiseen kierrättämisen kulttuuriin ja arjen valintojen merkityksen 
korostamiseen.Vatialan esiopetus sitoutuu noudattamaan koulun kestävän kehityksen periaatteita, mitkä ovat osittain 
kuvattu oppilashuollon suunnitelmassa. 

Koulun oppilaita ohjataan kulkemaan kouluun jalan tai pyörällä. Esiopetuksen oppilaat saatetaan esiopetukseen 
vanhempien toimesta, mutta koulun lähiympäristön turvaamiseksi huoltajia on ohjeistettu ja kannustettu minimoimaan 
lasten autolla kuljettaminen. 

Retket koulun lähiympäristöön pyritään tekemään esiopetuksessa jalan tai joukkoliikenteen avulla. Koulun 
oppilasryhmillä on mahdollisuus käyttää Tampereen joukkoliikenteen bussiyhteyksiä sekä Tampereen että Kangasalan 
suuntaan. 

Kestävän kehityksen kasvatuksen päämääränä on lisätä lasten ja oppilaiden valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön 
ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Esiopetuksen ja koulun henkilökunta pyrkii omalla esimerkillään kasvattamaan 
ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Myös esioppilaat ovat mukana kierrättämässä koululla 
syntyvää jätettä. Ruokalassa pyritään synnyttämään mahdollisimman vähän ruuantähteitä ennakoimalla ruoka-annoksia. 
Uuden koulun suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen asioita. 

Suomen ja EU:n kuten myös Vatialan koulun jätepolitiikka perustuu muiden muassa seuraaviin periaatteisiin. 
Ehkäisyn periaate: jätteen tuottamista ja haitallisuutta vähennetään ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistään. Vatialan 
koulussa henkilöstöä ohjataan säästämään paperia ja toteuttamaan opetusta sähköisesti. Jätteet lajitellaan, mutta 
ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Emme neuvo huoltajia päällystämään lyhytaikaisesti käytössä 
olevia kirjoja ja vihkoja. Vältämme turhaa laminointia ja muovittamista. Pitkäaikaisessa käytössä olevat kirjat 
päällystämme muovilla kestävyyden takaamiseksi. 



Koulun ekososiaalisen sivistyksen mukaista toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden 
ja vanhempien kanssa.  

Koululla toimii Kestävän tulevaisuuden tiimi, jossa on mukana kulttuurikasvatuksen, kansainvälisyys- ja 
globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen vastuuhenkilö. Myös esiopetuksesta on tässä tiimissä oma edustajansa.   

Koulun KeTu-tiimi toimii yhteistyössä kaupungin Kestävän tulevaisuuden ohjaustyöryhmän sekä oppilaskunnasta kootun 
(Ekoagentti/ oppilaskunta/ kestävä tulevaisuus-) ryhmän kanssa. Vanhemmat ja koulun muu 
henkilökunta osallistetaan yhteistyöhön.  

Kangasalan Kestävän tulevaisuuden ohjausryhmä auttaa tarvittaessa koulua ekososiaalisen sivistyksen mukaisen 
toiminnan kehittämisessä ja jalkautuu koululle yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.  

10.4. Kulttuurikasvatus 

Vatialan esiopetuksessa kulttuurikasvatus keskittyy lasten moninaisten kulttuuritaustojen sekä 
kotiseututuntemuksen huomioimiseen arjen toiminnassa. Toiminnassa käytetään aktiivisesti kaupungin kulttuuri- ja 
kansainvälisyyskasvatussuunnitelman sisältöjä, mikä on esiteltynä kaupungin nettisivuilla.   

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/Kulttuurikasvatussuunnitelma.pdf 

Koululla on oma kulttuurikasvatustiimi, jossa myös esiopetuksesta on oma edustajansa. Tiimi on 
organisoimassa  vuosittain joitakin koko koulun yhteisiä taideprojekteja. 

10.5. Liikkuva varhaiskasvatus 

Esiopetuksessa liikunta on vahvasti läsnä arjessa päivittäin. Esiopetuksessa ja esiopetusta täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa ulkoilla 2 krt/pv, retkeillään lähiluonnossa mahdolliosuuksien mukaan viikottain sekä jokaisella 
esiopetuksen ryhmässä on varattuna kiinteä salivuoro koulun liikuntasalista. Ohjattua liikuntaa toteutetaan sekä sisällä 
että ulkona päivittäin, lisäksi lapsille tarjotaan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen. Liikuntaa käytetään 
suunnityelmallisesti oppimisen välineenä. Myös perheitä kannustetaan liikkumaan yhdessä ja esiopetuskuljetuksia 
kannustetaan tekemään mahdollisuuksien mukaan kävellen tai pyörällä. 

Vatialan esiopetuksen henkilökunnan jäsen on suorittanut Varalan urheiluopiston lasten liikunnanohjaajan perustutkinnon 
ja hänen osaamistaan hyödynnetään vahvasti. Vatialan esiopetuksella on oma liikuntatiimi ja sen lisäksi esiopetuksesta 
on edustaja myös koulun liikuntatiimissä, mikä yhteisesti huolehtii muun muassa välitunti- ja ulkoiluliikuttamisesta. 

10.6. Kansainvälisyys 

Vatialan esiopetuksessa noudatetaan Kangasalan kulttuuri- ja kansainvälisyyskasvatussuunnitelmaa. Vatialan esiopetus 
on Lisäksi teemme yhteistyötä koulun globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksessa, mikä Vatialan koulussa tähtää 
seuraaviin asioihin: 

Kulttuurien tuntemukseen ja kansainvälisen yhteistoiminnan lisäämiseen, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien turvaamiseen 
kaikille, rauhan vakiinnuttamiseen ja maailman voimavarojen oikeudenmukaiseen jakoon sekä kestävän kehityksen 
edistämiseen. 

Koulussa toimii kv- ja globaalikasvatuksen tiimi, joka koordinoi KV - ja Erasmus+ -toimintaa. Tässä tiimissä on mukana 
myös esiopetuksen edustus. 

Kansainvälistä verkostoa ja henkilöstön ammattitaitoa kehitetään osallistumalla 2019-2021 Kangasalan kaupungin 
yhteiseen Erasmus+ KA101 -hankkeeseen ’Monilukutaitoa kehittämässä eurooppalaisittain’. Koulun henkilökuntaa 
osallistuu kursseille ja kouluvierailuille eri puolilla Eurooppaa. 

Koululla tehdään myös mahdollisuuksien mukaan erilaisia pieniä yhteistyöprojekteja, kuten esim. eTwinning-projekteja 
verkon välityksellä. Esiopetus osallistuu näihin projekteihin mahdollisuuksien mukaan. 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/Kulttuurikasvatussuunnitelma.pdf


11. Kehittäminen ja arviointi 

. 

11.1. Edellisen toimintavuoden arviointi 

Uusi yksikkö, joten edellisen vuoden toiminnan arviointia ei ole. 

11.2. Kaupungin yhteiset tavoitteet esiopetukselle / Oksa-toiminnalle 

Kaupungin yhteisenä tavoitteena esiopetukselle on joustavan esi- ja alkuopetuksen laajentaminen koskemaan kaikkia 
kaupungin esiopetusyksiköitä. Kaupungin yhteisenä tavoitteena on Oksa-luokkatoiminnan vakiinnuttaminen kuuteen 
viikkotuntiin. 

Vatialan esiopetuksessa Oksa-luokkatoimintaa käynnistetään syyskuun alusta ja Oksa-toiminnan suunnittelu on aloitettu 
heti lukuvuoden alkasessa. Tavoitteena Oksa-toiminnalle on saada yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa sujuvaksi 
osaksi arkea niin, että lapsen yksilöllinen huomioiminen mahdollistuu. Oksa-toiminnan suunnittelulle on varattu joka 
viikko yksi esi- ja alkuopettajien yhteinen suunnittelutunti. Lisäksi jokainen Oksa-luokka voi pitää yhden suunnittelupäivä 

11.3. Yksikön omat kehittämistavoitteet 

Yksikön pääasiallinen kehittämiskohde lukuvuodelle 2020-2021 on saada joustavan esi- ja alkuopetuksen 
toimintakulttuuri luontevaksi osaksi arkea niin, että lapsen yksilöllinen koulun aloitus toteutuu lapsilähtöisesti. Tavoitteena 
on lisätä ja kehittää joustavaa koulun aloitusta lukuvuoden aikana sekä vakiinnuttaa Oksa-luokkatoiminta koulun arkeen. 
Lisäksi yksikön tavoitteena on ottaa haltuun uuden koulun monipuoliset TVT-laitteet ja oppia hyödyntämään niitä 
monipuolisesti esiopetuksen arjessa. 

Lisäksi esiopetus sitoutuu koko kouluyhteisön tavoitteeseen, mikä on uuden koulun ja uusien oppimisympäristöjen 
käyttöönotto, koulun uuden pedagogiikan käyttöönotto sekä yhteisopettajuuden vahvistaminen. 

 


