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Auringonsäteet, 0–3-vuotiaat
040 1336650
auringonsateet@kangasala.fi
Henkilöstö: varhaiskasvatuksen opettaja Elli Rantanen sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
Saija Lahtinen ja Minna Kokkonen.
Poutapilvet, 3–5-vuotiaat
040 1336652
poutapilvet@kangasala.fi
Henkilöstö: varhaiskasvatuksen opettajat Marilla Terho ja Sanja Tahkokorpi-Kamppuri sijaisena
Reetta Niemelä sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Minna Parkkonen.
Avoimen varhaiskasvatuksen perhekerho
Perhekerho kokoontuu perjantaisin Ruutanan seurakuntakodilla. Lisätietoa Kangasalan
kaupungin internetsivuilta.
Tämä tilapäisessä tilassa toiminut Ruutanan päiväkoti lakkaa toimimasta syksyllä 2021 siinä
vaiheessa, kun Ruutanaan rakentuva monitoimitalo valmistuu ja sen yhteyteen rakentuva
Ruutanan päiväkoti avataan. Uuteen Ruutanan päiväkotiin siirtyy tämä väliaikaisessa tilassa
toiminut Ruutanan päiväkoti sekä samassa pihapiirissä oleva Koivurinteen päiväkoti. Siirtyviä
varhaiskasvatusryhmiä on yhteensä kuusi.
2. Kehittämiskohteet
- Koko varhaiskasvatuksen yhteiset tavoitteet, jotka on johdettu kaupungin
strategisista kehittämiskohteista
Kangasalla koko varhaiskasvatuksen tavoitteeksi kaudelle 2021–2022 on nostettu
oppimisympäristöjen kehittäminen sisällä ja ulkona pedagogisen toiminnan näkökulmasta.
Oppimisympäristöjen kehittäminen pitää sisällään leikkiympäristöjen monipuolistamisen ja sitä
kautta leikin kehittämisen. Huoltajien ja lasten osallisuus on myös nostettu kaupungissamme
kehittämisen kohteeksi.
Yksikön muut tavoitteet toimintakaudelle nostetaan huoltajien, lasten ja henkilöstön
arvioinneista sekä vasun toteutumisen arvioinnista
Huoltajien, lasten ja henkilöstön arvioinneista nousi kehittämiskohteiksi samankaltaisia asioita,
joita myös koko Kangasalan varhaiskasvatuksessa nostettiin yhteisiksi tavoitteiksi:
oppimisympäristön kehittäminen ja siinä leikin monipuolistaminen ja leikin rikastuttaminen sekä
huoltajien osallisuuden vahvistaminen unohtamatta lasten osallisuutta.
-

Huoltajien ja lasten osallisuus

Kehittämiskohteenamme on lasten osallisuus. Toiminta pienryhmittäin mahdollistaa hyvin
lasten toiveiden huomioimisen. Huoltajien kassa päivittäin käydyt keskustelut lasta tuodessa tai
hakiessa ovat tärkeitä kuten myös jokaisen perheen kanssa käytävä lapsen
varhaiskasvatuskeskustelu. Syksyllä toteutamme vanhempainillan ja myös siinä esille tulevia
ajatuksia hyödynnämme toiminnan suunnittelussa.
-

Oppimisympäristö

Yksikkömme kehittämiskohteena on oppimisympäristön monipuolistaminen ja siihen
panostamme uuden yksikön hankkeissa. Oppimisympäristöjen parantamiseen keskitymme
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enemmän uudessa yksikössä, jonne muutamme lokakuussa. Uusi Ruutanan päiväkoti rakentuu
Ruutanan monitoimitalon yhteyteen ja avataan syksyn aikana.
Hyödynnämme retkeilyssä ja liikunnassa monipuolisesti lähimaastoa. Tavoitteenamme on
ohjatun liikunnan lisääminen ulkona. Käytössämme ei ole Koivurinteen salia, joten ohjatun
liikunnan lisääminen ulkona korostuu.
3. Toimintaperiaatteet (tässä kuvataan ja avataan alla olevia kokonaisuuksia)
- Vasun arvot arjessa
Toimintaamme ohjaavat valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä sen
pohjalta laadittu Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma. Toimintaperiaatteitamme ovat
osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Arvostamme niin lasten kuin huoltajien näkemyksiä ja
aloitteita.
Vasun arvot näkyvät arjessamme monin tavoin. Meille on tärkeää, että lapsi ja huoltajat
kokevat olevansa tervetulleita yksikköömme. Lapset huoltajineen vastaanotetaan aamuisin
henkilökohtaisesti. Lapset perheineen kohdataan ystävällisesti ja arvostavasti.
Toimintamme perusperiaatteisiin kuuluu yhteinen osallisuus, jossa niin lapset, huoltajat kuin
henkilöstökin saa äänensä kuuluviin. Osallisuus on sitä, että tuntee tulevansa kuulluksi ja
pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.
Toimintaperiaatteisiimme kuuluvat lasten ja huoltajien kuuleminen, kuunteleminen sekä
perheiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Toivomme, että meille on helppo tulla
puhumaan lapseen liittyvistä mieltä painavista asioista. Lapsi kohdataan sensitiivisesti. Meille
on tärkeää, että lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin hän on ja, että hänen
mielipiteitään arvostetaan.
-

Lasten ja huoltajien osallisuuden rakenteet (suunnittelu, toteutus, arviointi)

Lasten ja huoltajien osallisuuden toteuttamista suunnitellaan yhdessä päiväkodin henkilöstön
kesken syksyisin toimintasuunnitelmaa tehdessä. Talon palavereissa asiaan palataan pitkin
vuotta, jolloin osallisuuden toteutumista arvioidaan ja kehitetään. Tiimit suunnittelevat lisäksi
oman ryhmänsä käytäntöjä tarkemmin tiimipalavereissa.
Huoltajilla on mahdollisuus päivittäisissä kohtaamisissa henkilöstön kanssa tuoda esille
toiveitaan ja ideoitaan koskien lastaan ja lapsensa ryhmää. Rohkaisemme vanhempia
esittämään toiveitaan ja kertomaan, jos jokin painaa mieltä.
Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa ja vasun toteutumisen arviointikeskustelussa
huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnastamme sekä esittää kehitysehdotuksia
ja ideoita varhaiskasvatukseen. Vuosittain keväisin huoltajat saavat vastattavakseen
arviointikyselyn, jossa voivat arvioida lapsensa varhaiskasvatuksen laatua.
Lasten osallisuuden tavat vaihtelevat iän mukaan. Isommat lapset pystyvät helpommin
tekemään aloitteita ja kertomaan mielipiteitään, kun taas pienempien lasten kohdalla
osallisuus on enemmän mukanaoloa ja hetkeen tarttumista. Osallisuus on tunne kuulumisesta
yhteisöön. Lapsi voi kokea olevansa osallinen, vaikka ei aktiivisesti osallistuisikaan toimintaan.
Lasten mielenkiinnon kohteisiin, ideoihin ja aloitteisiin tartutaan mahdollisimman paljon arjen
toiminnassa sekä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Meille on tärkeää, että lapset
kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi sekä tuntevat olevansa osa ryhmäänsä. Lasten
havainnointi ja heidän kanssaan keskusteleminen auttavat meitä yhdistämään lasten
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mielenkiinnon kohteet vasun mukaisiin oppimisen alueisiin. Suunnittelemme lasten kanssa
yhdessä toimintaa ja myös arvioimme, esimerkiksi keskustellen tai erilaisten kasvonilmekuvien
kautta, miten olemme onnistuneet toiminnassa. Lasten osallisuuden toteuttamisen tapoja
suunnitellaan ja arvioidaan ryhmissä tiimipalavereissa.
-

Arjen pedagogiikka

Arjessa kannustamme lapsia omatoimisuuteen. Lapset osaavat monesti hyvinkin paljon asioita,
kun heille antaa mahdollisuuden kokeilla tekemistä itse. He saavat myös onnistumisen
kokemuksia osatessaan tehdä asioita.
Lasten osallisuus eli heidän kokemuksensa siitä, että ovat osa ryhmää ja että he tulevat
kuulluiksi, on yksi toimintamme kantavista arvoista.
Opettelemme päivittäin hyviä tapoja ja ohjaamme ystävälliseen puhetapaan. Toisten
huomioonottaminen on tärkeää. Kiitos ja anteeksi ovat ahkerassa käytössä.
Siisteys- ja ruokakasvatus on osa päivittäistä toimintaamme. Korona vuoksi henkilökunta jakaa
ruuan, mutta opetamme lapsia kertomaan, paljonko ruokaa he haluavat ja syömään sen
verran kuin ovat ruokaa pyytäneet. Pyrimme näin minimimaan ruokahävikin. Houkuttelemme
lapsia maistamaan eri ruokia, mutta pakkoa ei ole. Hyödynnämme toiminnassamme Sapereruokakasvatusmenetelmää, jossa lapset voivat tutustua ruokamaailmaan aistiensa välityksellä
tutkimalla, kokeilemalla ja ihmettelemällä.
Opastamme lapsia huolehtimaan omista tavaroistaan. Pienillä lapsilla on käytössä oma kuva
vaatekopassa, potassa, naulakossa ja tuolissa, jotta he oppivat tunnistamaan oman
paikkansa. Isommilla lapsilla on oma nimi omilla paikoilla.
-

Pienryhmätoiminta

Toteutamme yksikössämme pienryhmäpedagogiikkaa. Pienryhmät ovat kiinteät, mutta
pienryhmässä toimiva aikuinen vaihtuu sovitun ajan välein. Pienryhmät on muodostettu iän tai
muiden pedagogisten syiden perusteella. Pienryhmätoiminta suunnitellaan etukäteen.
Toiminta rytmittää päivää ja viikkoa. Pienryhmässä lapset voivat paremmin keskittyä leikkiin ja
toimintaan sekä saavat enemmän yksilöllistä huomiota ja tukea.
-

Kestävä tulevaisuus

Käymme retkillä lähiympäristössä, jolloin välitämme lapsille arvostavaa suhtautumista
luontoon. Tutkimme luontoa ja opastamme luonnonsuojeluun. Opetamme lapsille mm.
ruokailutilanteissa lajittelua, kun biojätteet laitetaan omaan astiaansa. Hyödynnämme
kierrätys- ja luonnonmateriaaleja askartelussa.
-

Yksikön omat painopisteet ja ominaispiirteet

Olemme pieni yksikkö, jossa on vain kaksi ryhmää. Yhteisöllisyys ja me-henki ovat
vahvuutemme. Tuo turvallisuudentunnetta, kun tunnemme kaikki toisemme. Teemme paljon
yhteistyötä keskenämme, esimerkiksi yhteisten lauluhetkien ja tapahtumien muodossa, jos vain
koronatilanne sen sallii.
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Toiminnan vuosikello ja vasua täydentävät suunnitelmat

Hyödynnämme toiminnassamme Kangasalan varhaiskasvatuksen toiminnan vuosikelloa, jossa
on huomioitu mm. vuodenkiertoon kuuluvat juhlat.
o

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma: katsomuskasvatus, kiusaamisen
ehkäisy

Edistämme toiminnassamme sukupuolten tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaisuutta.
Toimintamme on sukupuolisensitiivistä. Lapsella on mahdollisuus kehittää kykyjään ja tehdä
valintoja sukupuolesta tai muista syistä riippumatta. Emme esimerkiksi ohjaa lapsia tiettyihin
leikkeihin sukupuolensa perusteella. Tuomme myös hyväksyvästi esiin moninaisia ihmisenä
olemisen malleja.
Kasvattajakahvilan myötä kouluttauduimme asiaan. Vastaamme lasten kysymyksiin ja
annamme lasten leikkiä yhdessä sen kummemmin jaottelematta tyttöihin tai poikiin.
Toteutamme katsomuskasvatusta ryhmässä tarkastelemalla yhdessä niitä katsomuksia ja
kulttuureja, joita ryhmässä kulloinkin on. Myös uskonnottomuutta tarkastelemme muiden
katsomusten rinnalla. Teemme yhteistyötä huoltajien kanssa siten, että perheiden uskonnolliset
ja kulttuuriset taustat ja juhlat tulevat huomioiduiksi. Suomalaiseen juhlaperinteeseen kuuluvat
vuodenkierron juhlat ovat osana katsomuskasvatusta. Annamme tilaa lasten pohdiskeluille ja
keskustelemme niistä yhdessä ryhmän kanssa. Lapsen ja perheen kulttuuri näkyy
varhaiskasvatuksen arjessa monin tavoin, esimerkiksi juhlissa, lauluissa ja kirjoissa.
Tavoitteenamme on luoda yksikköömme turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi olla sellainen
kuin on. Pienessä yksikössämme tunnemme kaikki toisemme, jolloin myös ristiriitoihin
puuttuminen on helpompaa. Puutummekin aina lasten välisiin ristiriitoihin. Riidat ovat osa
elämää ja kuuluvat lasten vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Aikuisen avulla ja ohjauksella
selvitämme riidat. Havainnoimme tarkasti lasten toimintaa, jotta voimme puuttua
mahdolliseen kiusaamiseen. Käytämme kiusaamisen ehkäisyssä vertaissovittelun mallia eli
MiniVersoa.
MiniVerso on kehitetty osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria lapsen oikeuksien ja
osallisuuden vahvistamiseksi riitatilanteissa. Sovittelussa annamme kaikille tilanteessa olleille
lapsille vuoron kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta. Autamme lapsia löytämään itse
ratkaisun riitatilanteeseen. Näin opetamme lapsille empatiaa ja näkemään tilanteen muiden
silmin. Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen karttuminen, toisten huomioiminen ja oman
vuoron odottaminen. Tavoitteena on myös oppia nimeämään ja tunnistamaan niin omia kuin
toistenkin tunteita. Selvitämme ristiriitatilanteet aina varhaiskasvatuspäivän aikana ja
kerromme tapahtuneesta huoltajille.
o

Liikuntakasvatussuunnitelma

Liikuntakasvatussuunnitelman mukaisesti ohjattua liikuntaa on ainakin kerran viikossa. Liikuntaa
mahdollistetaan mahdollisimman paljon myös sisätiloissa turvallisuus huomioiden.
Retkipäivä on myös kerran viikossa, jolloin lähdemme lähiympäristöön. Päivittäin ulkoilemme
kahdesti. Pihalla lasten omaehtoista liikuntaa tulee kuin huomaamatta runsaasti. Vaihtelevat
maastonmuodot kuormittavat ja kehittävät lasten motorisia taitoja. Lisäksi aamu- ja
päiväpiireillä sekä pienryhmissä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi liikunnallisia laululeikkejä.
Kiinnitämme toiminnassamme huomiota lasten motoristen taitojen monipuoliseen
kehittämiseen ja suunnittelemme toimintaamme sen sekä lasten toiveiden mukaisesti.
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Liikuntavälineitä on saatavilla osastojen välisessä varastossa, josta lapset voivat niitä
halutessaan pyytää käyttöönsä.
o

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata kaikille ikäryhmille yhdenvertaiset
mahdollisuudet kulttuurikasvatukseen. Kulttuuria on tarjolla yksikössämme lapsille laulujen,
kirjojen, runojen ja lorujen muodossa päivittäin. Vietämme vuodenkiertoon kuuluvia juhlia myös
päiväkodissamme, jolloin lapset pääsevät osallisiksi juhlien suunnittelemiseen ja
toteuttamiseen. Lapset saavat halutessaan toteuttaa omia esityksiä esimerkiksi käsinukeilla tai
roolivaatteilla. Olemme avoimia lasten ehdotuksille ja tartumme heidän aloitteisiinsa ja
ideoihinsa esitysten teosta ja pitämisestä.
o

Kansainvälisyyskasvatussuunnitelma

Kotien erilaiset kulttuuritaustat tuovat varhaiskasvatukseen kulttuurista monimuotoisuutta.
Tavoitteenamme on, että lasten mahdolliset ennakkoluulot vieraita kulttuureja ja erilaisia
ihmisiä kohtaan hälvenisivät, kun he kokisivat kansainvälisyyden olevan osa heidän
elinpiiriään. Hyväksyvä ja kiinnostunut suhtautumisemme erilaisuuteen välittyy myös lapsille ja
voimme avoimesti keskustella lasten kanssa ihmisten erilaisuudesta.
o

TVT-suunnitelma

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä monilukutaito antavat lapsille taitoja toimia
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössään. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten
viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon pääpaino varhaiskasvatuksessa on
erilaisten sosiaalisten tilanteiden tulkinnassa ja muiden lasten kanssa toimeen tulemisessa.
Harjoittelemme kaveritaitoja päivittäin ja autamme lapsia asettumaan toisten asemaan ja
olemaan empaattisia. Luemme lapsille paljon kirjoja ja loruilemme, jolloin lasten sanavarasto
kehittyy. Pohdimme yhdessä paljon asioita. Keskustelemme näkemästämme ja
kokemastamme yhdessä ja havainnoimme esimerkiksi kuvia kertoen mitä niissä mahtaa
kulloinkin tapahtua.
Mediakasvatuksessa tutustumme median eri alueisiin ja mahdollisuuksien mukaan
toteutamme mediasisältöjä myös itse. Lapset saavat ottaa itse kuvia kameralla. Tablettia
hyödynnämme mediasisältöjen tutkimisessa ja esimerkiksi musiikin ja satujen kuuntelussa.
Teknologiakasvatuksen tarkoitus on tutustuttaa lapsia erilaisiin teknologisiin välineisiin ja niiden
turvalliseen käyttöön. Hyödynnämme tablettia, dokumenttikameraa, valkokangasta,
videotykkiä ja kameraa varhaiskasvatustoiminnassamme.
Pedagoginen dokumentointi on tärkeä osa työtämme. Dokumentoinnin tarkoituksena on
tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, oppimisesta, tarpeista
sekä lapsiryhmän toiminnasta. Pedagogisen dokumentoinnin avulla teemme pedagogista
toimintaa näkyväksi niin lapsille kuin huoltajillekin. Pedagogisessa dokumentoinnissa
hyödynnämme esimerkiksi valokuvia, videoita, haastatteluja, muistiinpanoja, piirroksia ja
maalauksia. Satunnaisesti päivitämme Facebookin Lasten Kangasala -sivustolle
toimintaamme. Toisinaan laitamme yksikön käytävän seinille tai oviin valokuvia
toiminnastamme. Lähetämme myös toisinaan huoltajille kuvia Päikyn kautta toiminnastamme.
ja hyödynnämme ryhmien omia Instagram kanavia. Kuukausikirjeissä avaamme pedagogista
toimintaamme kertoen, mitä olemme tehneet. Liitämme kirjeeseen mukaan myös valokuvia.
Näiden lisäksi jokaiselle lapselle kerätään omaa kasvunkansiota, jonne dokumentoidaan
lapsen varhaiskasvatusvuotta.
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Turvallisuussuunnitelma, päivitys, info henkilöstölle, koulutukset

Yksikössämme on oma turvallisuussuunnitelma, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset puitteet
varhaiskasvatukselle. Turvallisuussuunnitelman sekä toimintaohjekorttien avulla olemme
varautuneet erilaisiin tilanteisiin miettimällä toimintaohjeet valmiiksi. Yksikkömme käytävän ja
osastojen seinillä on toimintaohjetaulu kokoontumispaikkatietoineen erilaisten hätätilanteiden
varalle. Turvallisuussuunnitelma ja toimintaohjekortit on päivitetty viimeksi syksyllä 2020.
4. Kehittäminen ja arviointikäytänteet
- Suunnittelu- dokumentointi ja arviointikäytänteet (kyselyiden käsittely,
vasuprosessi, palaverirakenteet)
Ruutanan ja Koivurinteen varhaiskasvatusyksiköiden ja Ruutanan esiopetuksen yhteisiä asioita
käsitellään talojen palaverissa tiistaisin ja keskiviikkoisin Ruutanan varhaiskasvatusyksikön omia
asioita tarpeen vaatiessa. Ryhmien tiimeillä on omat palaveripäivänsä, Poutapilvillä
maanantaisin ja Auringonsäteillä torstaisin. Näinä päivinä lepohetkellä on valvomassa toisen
ryhmän henkilökuntaa.
Varhaiskasvatuksen opettajilla on viikoittain varattu aikaa toiminnan suunnittelulle,
arvioimiselle ja kehittämiselle.
Kangasalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa lähdemme käsittelemään koko
henkilöstön voimin syksyn aikana.
Vuosittain keväisin huoltajille lähetetään arviointikysely, jossa he voivat arvioida lapsensa
saamaa varhaiskasvatusta. Myös henkilöstö saa vastata omalta osaltaan arviointikyselyyn.
Käsittelemme kyselyiden tulokset yhteisessä palaverissamme keväällä ja niiden pohjalta
valitsemme seuraavalle vuodelle kehittämiskohteet.
-

Pedagogiset työillat, pedagogisen työryhmän rakenteet, kasvattajakahvilat

Yksikön pedagoginen työryhmä eli pedatiimi kokoontuu kerran kuussa mukana ovat yksikön
opettajat sekä yksikön esimies ja alueemme varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Kasvattajakahvila kokoontuu kerran kuussa ja toimii mahdollisuuksien mukaan
koulutuksellisena tapahtumana.
-

Osaamisen kehittäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen, osaamisen
hyödyntäminen

Kehitämme osaamistamme yksikön sisäisin koulutuksin sekä mahdollisuuksien mukaan
osallistumalla kaupungin ja muiden tahojen tarjoamiin koulutuksiin.
Teams koulutukset ovat olleet hyviä ja niihin on ollut parempi mahdollisuus osallistua kuin, jos
toteutus olisi ollut livenä. Myös mahdollistettu osallistuminen etänä.
Henkilöstön keskinäisissä keskusteluissa jaamme tietoa ja kokemuksia keskenämme, ja opimme
toinen toisiltamme. Käymme näitä keskustelua omissa tiimipalavereissa, talojen yhteisissä
palavereissa, pedailloissa, kasvattajakahviloissa ja pedatiimeissä.
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5. Oppimisympäristö
- Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
- Digitaalinen oppimisympäristö
- Oppimisympäristöä sekä sisällä että ulkona
- Monimuotoisuus ja muunneltavuus, lasten osallisuuden huomiointi
Ruutanan varhaiskasvatusyksikkö on pieni kaksiryhmäinen päiväkoti lähellä luontoa. Viikoittain
teemme retkiä lähiluontoon, niin metsään, puistoon kuin rantaankin.
Ruutanan päiväkodin ryhmien tilat mahdollistavat monenlaiset leikit ja liikkumisen.
Ryhmätiloissa laskettavien kerrossänkyjen ja ruokailuun tarvittavien pöytien sallimissa rajoissa
pystymme muokkaamaan oppimisympäristöä. Piireillä tarvittavat pitkät penkit voidaan
laittaan syrjään tai hyödyntää niitä leikkialueiden rajaamiseen. Poutapilvien ryhmä hyödyntää
leikkitilanaan myös käytävää. Kotileikille on molemmissa ryhmissä oma kiinteä paikkansa.
Lasten on mahdollista yhdistellä leikkeihinsä tarvikkeita useammasta eri leikistä.
Ryhmissämme on avoin ilmapiiri, jossa annamme tilaa lasten aloitteille, ideoille ja monenlaisille
keskusteluille. Lasten kiinnostuksen kohteita selvitämme havainnoimalla ja heidän kanssaan
keskustelemalla. Näistä poimimme ideoita oppimisympäristön kehittämiseen ja viemme
ideoita eteenpäin yhdessä lasten kanssa.
Digitaalinen oppimisympäristö on myös läsnä arjen toiminnassa. Molemmissa ryhmissä on
käytössä tietokone, valkokankaat videotykkeineen, kamerat, dokumenttikamerat sekä yksi
tabletti. Näitä hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan. Lapset saavat ikätaso huomioon
ottaen ottaa valokuvia ryhmien kameroilla.
6. Pedagoginen tuki
- Tuen rakenteet, menetelmät ja niiden toteuttaminen yksikössä
Kangasalan varhaiskasvatuksessa on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja
erityinen tuki. Jokainen lapsi kuuluu varhaiskasvatuksessa yleisen tuen piiriin. Jos yleisen tuen
menetelmät eivät ole riittävät, lapsi saa tehostettua tukea. Kun lapsi tarvitsee jatkuvaa ja
yksilöllistä erityistä tukea, se pyritään järjestämään integroidussa tai pienennetyssä ryhmässä
tai avustajan tuella.
Käymme syksyisin lapsen huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun (eli
vasukeskustelun), jossa asetamme lapsen kehitystä tukevalle pedagogiselle toiminnalle
tavoitteet ja suunnittelemme toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedot
kirjataan Päikky-ohjelman vasulomakkeelle. Havainnoimme arjen tilanteissa lasten toimintaa ja
omassa tiimipalaverissa keskustellen voimme tarvittaessa muokata toimintaamme ja arjen
käytäntöjä lasten kehitystä tukevaan suuntaan.
Huolen herätessä keskustelemme asiasta huoltajan kanssa joko erikseen sovitussa
tapaamisessa tai lapsen vasukeskustelussa ja yhdessä mietimme asian etenemistä ja
mahdollisia yhteistyökuvioita muiden tahojen kanssa esim. varhaiskasvatuksen
perhekoordinaattorin tai perheneuvolan. Huolesta keskustelemme myös alueemme
varhaiskasvatuksen erityisopettajan eli veon kanssa. Veo käy mahdollisuuksien mukaan
ryhmässä havainnoimassa lapsia. Häneltä voimme kysyä apua ja neuvoa haastavissa
tilanteissa.
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7. Tiedottaminen
- Tiedottamisen rakenteet yksikön ulkopuolelle ja yksikköön päin (Facebook,
Instagram, Päikky, sähköpostit, blogit) Huoltajat, yt-tahot, hallinto
Tiedotamme huoltajia Päikyn kautta. Lisäksi käytössämme on molempien ryhmien ryhmätilojen
ovien lähellä ilmoitustaulut, joista voi nähdä ryhmän viikko-ohjelman sekä ajankohtaisia
tiedotteita. Ryhmistä lähetetään kuukausittain huoltajille kuukausikirje, jossa kerromme, mitä
olemme viimeisen kuukauden aikana tehneet. Yksikön esimiehellä ja vastuuhenkilöllä on
huoltajien tiedottamisessa käytössään myös sähköposti.
Huoltajat voivat olla meihin yhteydessä Päikyn viestitoiminnon kautta, tekstiviesteillä tai
soittamalla.
Kangasalan kaupungilla on käytössään Lasten Kangasala -Facebook-sivut, joita myös
Ruutanan varhaiskasvatusyksikön osalta päivitämme silloin tällöin. Lasten anonymiteetistä
pidämme huolen julkisia postauksia tehdessämme.
Lasten kanssa kokoamme myös jokaiselle lapselle omaa kasvunkansiota, jonne kokoamme
lasten taideteoksia, valokuvia sekä muita tärkeitä asioita kertomaan lapsen
varhaiskasvatusvuodesta.
Tiedottaminen yksikön ulkopuolelle eri yhteistyötahoille tapahtuu sähköpostitse tai soittamalla.
Talon sisäisessä kuten myös Koivurinteen ryhmiin ryhmien välisessä tiedottamisessa käytämme
WhatsAppia.
8. Yhteistyökumppanit (sisäiset ja ulkoiset)
Yhteistyökäytännöt ja rakenteet
Vanhempainryhmät / vanhempainyhdistykset
Meillä on monia yhteistyökumppaneita. Teemme paljon yhteistyötä samassa pihapiirissä
olevien Koivurinteen varhaiskasvatusyksikön sekä Ruutanan esiopetuksen kanssa. Lasten
iltahoito on yhdistetty näiden yksiköiden kanssa klo 16.45–17.00.
Teemme päivittäin yhteistyötä ruokahuollon ja siivouksen kanssa ja tarvittaessa pidämme
palavereita, joissa voimme sopia arkea helpottavia toimintamalleja.
Alueen neuvolan kanssa teemme yhteistyötä 1,5- ja 4-vuotistarkastusten yhteydessä ”Samalla
polulla”- kaavakkeen myötä. Toimitamme ryhmästä kaavakkeen neuvolaan ennen lapsen
neuvola-aikaa. Tarvittaessa kutsumme neuvolan henkilökuntaa mukaan erityisen tuen
palavereihin.
Koivurinteen päiväkodin Vanhempainyhdistys ry on pihapiirin kaikkien yksiköiden huoltajia
varten ja yhdistyksen toiminnasta saa tietoa
https://koivurinteenvanhemmat.yhdistysavain.fi/-sivustolta. Syksyn myötä yhdistyksen nimi
muuttuu Ruutanan päiväkodin Vanhempainyhdistykseksi.
Kirjastoauto vierailee pihassamme kerran viikossa, ja sieltä voimme käydä lainaamassa lisää
luettavaa ryhmiin.
Tarvittaessa teemme yhteistyötä mm. perheneuvolan, varhaiskasvatuksen
perhekoordinaattorin tai muiden lapsen arjessa mukana olevien tahojen kanssa.
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