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Varhaiskasvatus 

1. Kehittämiskohteet  

 

 
 

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen yhteinen kehittämiskohde kaudelle 2022-

2023 on: 

 

-Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen 

 

Huoltajien osallisuuden vahvistaminen on meille ollut tärkeä asia aina. Uusia tapoja 

toimia yhteistyössä huoltajien kanssa pohditaan, ideoidaan ja kehitetään säännöllisesti 

yksikön kasvattajien kesken. Syksy aloitettiin vanhempainillalla ja seuraavana vuorossa 

kummassakin varhaiskasvatusryhmässä on vanhempainkahvila. Kahviloiden yhtenä 

tavoitteena on, että huoltajien on kiireisen arjen keskellä helppo osallistua niihin 

”matalalla kynnyksellä”, esim. lasta noutaessaan. Rento tunnelma ja välitön jutustelu on 

oleellista vanhempainkahviloiden toteutumisessa. 

  

Kahvilassa huoltajien on mahdollista kertoa omia toiveitaan ja ideoitaan ryhmän 

tulevaan toimintaan sekä keskustella ja verkostoitua ryhmän muiden huoltajien kanssa. 

Kahvilassa ryhmän kasvattajat kyselevät huoltajilta, millä tavoin ja kuinka aktiivisesti he 

haluavat olla osallisina ryhmän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  

 

Kauden aikana voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää useampi vastaava 

huoltajille suunnattu kahvila. Kahviloissa ja lapsen vasussa yhtenä tavoitteena on 

kertoa/avata huoltajille, mitä lapsen ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa 

tarkoittaa.  

 

Toteutuneesta toiminnasta tiedotamme viikoittain Instagramissa. Kuvien avulla 

avaamme päivää ja sitä mihin oppimisen alueisiin toiminta on liittynyt.  
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Vanhempainyhdistys jatkoi viime kaudella toimintaa. Yhdistys järjesti luistelutapahtuman 

perheille ja keväällä mahdollisti yhdessä päiväkodin kanssa päiväkodin liikunnallisen 

kevättapahtuman perheille Malm-Areenalla. Tavoitteena tänä vuonna on saada 

toimijoita lisää ja toimintaa vielä enemmän näkyväksi. Vanhempainyhdistys on matalan 

kynnyksen vaikutus- ja osallistumismahdollisuus, jossa on helppo tutustua toisiin huoltajiin. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Sivistyskeskus/                                              Yksikön toimintasuunnitelma 2022-2023 

Varhaiskasvatus 

2. Toimintaperiaatteet  

 

 
 

”Lapselle hyvä päivä tänään”  

Lapsuus on arvokas ajanjakso ihmisen elämässä. Haluamme tarjota jokaiselle lapselle 

hyvän laadukkaan varhaiskasvatuspäivän, joka pitää sisällään turvallisen ja kehittävän 

kasvuympäristön, riittävän ruuan, levon, leikin ja liikunnan sekä onnistumisen ja 

oppimisen kokemuksia ja elämyksiä, kannustamista ja positiivista palautetta. 

 

Kasvattajat ovat läsnä lapsen arjessa, he havainnoivat lapsen tarpeita, toiveita ja 

mielenkiinnon kohteita sekä ovat ohjaamassa ja tukemassa luoden turvallisen ilmapiirin. 

Kasvattaja huolehtii, että jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja hän tulee nähdyksi ja 

kuulluksi joka päivä.  

 

Yhdessä tekeminen ja kokemusten jakaminen kiireettömässä ilmapiirissä on meille 

tärkeää. Yhteisöllisyyden kokemus ulottuu oman kotiryhmän lisäksi myös koko yksikön 

yhteisöön yhteisten lauluhetkien, vierailuiden ja erilaisten tapahtumien muodossa. Usein 

myös perheillä on mahdollisuus osallistua näihin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin. 

Kunnioitamme jokaisen perheen omaa kulttuuria ja omia toimintatapoja.  

Lapsia ohjataan avarakatseisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Jokaisella lapsella tulee olla 

mahdollisuus kehittää kykyjään ja tehdä valintoja sukupuolesta, syntyperästä, 

kulttuuritaustasta tai muista syistä riippumatta.  

Lapsi on kiinteä ja erottamaton osa perhettään ja sen vuoksi pidämme tärkeänä sitä, 

että meillä on luottamuksellisen suhde lapseen ja perheeseen. Huoltajille tarjotaan 

mahdollisuus olla osallisena ryhmän toiminnan sisällön suunnittelussa ja halutessaan myös 

toteutuksessa.  

  

Leikki on lapsen ominaisin tapa toimia ja jäsentää omia kokemuksiaan 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tällä toimintakaudella panostamme erityisesti 

ohjattuun leikkiin. Ohjatussa leikissä harjoitellaan taitoja, jotka vastaavat elämisen 

taitoja ja tulevaisuuden tarpeita. 

 

Kasvattajat havainnoivat lapsia ja suunnittelevat sen 

pohjalta lapsiryhmän tarpeita vastaavia leikkimahdollisuuksia. Ideointi ja toteutus 

tehdään yhdessä lasten kanssa. Leikkivälineet ovat lapsen ikää ja kehitystasoa 

vastaavia ja hänen mielikuvitustaan rikastuttavia. Lapsen leikille annetaan aikaa ja tilaa 

sekä sisällä että ulkona ja halutessaan lapsi voi leikkiä myös yksin.  

 

Ohjatussa leikissä kasvattaja tietoisesti panostaa leikkiin, on läsnä ja mukana, osallistuu 

eri rooleissa esim. malli, avustaja, motivoija ja ideoija.  

Kasvattajalla on selkeä rooli ja hän on aidosti läsnä leikissä lasten kanssa kysellen, 

kiinnostuen, ohjaten. 
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Leikkikerhot eri-ikäisten ja leikkitaidoiltaan eri kehitysvaiheessa olevien lasten kesken 

mahdollistavat vertaisoppimisen. 

Leikinvalintataulujen avulla pyritään monipuolistamaan lasten leikkivalintoja.  

Lapsi saa tuoda kotoa omia lelujaan leikkiä elävöittämään. Oman lelun päivä voidaan 

myös suunnitella etukäteen muodostamalla leikkiryhmät, joissa leikki rakennetaan 

yhdessä kasvattajan tuella ja ohjauksella. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tärkeinä asioina pidämme lasten aitoa, sensitiivistä kohtaamista arjessa. Jokaiselle 

lapselle on tärkeä antaa myös myönteisiä kokemuksia kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta 

sekä tunne siitä, että kuuluu varhaiskasvatuksen yksikön yhteisöön ja että nimenomaan 

juuri hän on tärkeä ja merkityksellinen osa sitä.  

 

Varhaiskasvatusyksikössä lapset osallistuvat oman kehitys- ja ikätason mukaisesti sekä 

oman ryhmänsä että koko yksikön yhteisten tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin. 

 

Kasvattajat mahdollistavat, että jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus olla osallinen 

omalla, hänelle itselleen sopivalla tavalla. Tärkeintä ei ole aktiivisuus, vaan mukanaolo 

yhteisessä toiminnassa. Pikkolassa osallisuuteen liittyvät tavat ja menetelmät vastaavat 

kunkin ryhmän tarpeita ja toiveita. Se voi olla esim. tilan antamista lapselle ja hänen 

toiminnalleen, heittäytymistä mukaan lasten toimintaan, yhteistä keskustelua ja 

pohdintaa, intensiivistä lasten asioiden kuuntelemista, lasten ja leikkien havainnointia, 

toiveiden ja ideoiden kirjaamista ja toteuttamista. 

 

Lasten toiveita ja ideoita kuunnellaan ja kirjataan aktiivisesti ja niitä toteutetaan ryhmälle 

sopivan aikataulun mukaisesti ja ne otetaan huomioon ryhmän toiminnan suunnittelussa. 
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Tavat, joilla ideat ja toiveet tehdään näkyväksi eli dokumentoidaan ryhmässä ovat 

moninaiset ja vaihtelevat ryhmien kesken. Tärkeää kuitenkin on, että toiveet, ideat ja 

ehdotukset ovat ryhmän tiloissa selkeästi näkyvissä lapsille, huoltajille ja ryhmän 

kasvattajille.  

 

Lapsen varhaiskasvatuskeskustelussa kysellään/kuunnellaan aktiivisesti vanhempien 

arvoja, toiveita ja ehdotuksia.  

 

 

 
 

 

Toiminnan vuosikello on käytössä koko yksikön yhteisen toiminnan suunnittelussa sekä 

tiimien omassa suunnittelussa. Vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja niiden viettäminen 

otetaan huomioon suunnittelussa huomioiden myös eri kulttuurien ja kansalaisuuksien 

lapset ja perheet sekä lasten ikä- ja kehitystaso.  

 

Toiminnan suunnittelu perustuu Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelmaan  
Varhaiskasvatusta ohjaavat suunnitelmat - Kangasala 

  

Pikkolan päiväkodilla on oma turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.   

 

 

 

 

 

 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatusta-ohjaavat-suunnitelmat/
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3. Kehittäminen ja arviointikäytänteet 

 

 
 

  

Toimintakauden alussa on koko henkilöstön yhteinen suunnittelu iltapäivä/ilta. 

Molempien ryhmien kasvattajilla on mahdollisuus yhteiseen iltapäiväsuunnitteluun 2-3 

krt/toimintakausi.  Tiimin viikkopalavereissa toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja 

arvioidaan säännöllisesti. Toimintavuoden päätyttyä varataan vähintään puolen päivän 

arviointiaika jokaiselle tiimille.  

 

Lapsiryhmissä pedagoginen dokumentointi ohjaa jatkuvaan toimintakulttuurin arviointiin 

ja kehittämiseen. Tiimissä kehitetään toimintakulttuuria 

lapsiryhmän toimintasuunnitelman avulla.  

 

Ryhmät dokumentoivat toimintaa eri tavoin: kirjaamalla, kuvaamalla, haastatteluin jne. 

Saatua tietoa käytetään toiminnan suunnittelun pohjana sekä toiminnan 

arvioimisessa. Ryhmän oma toimintasuunnitelman kokonaisuus on elävä ja siihen 

tehdään lisäyksiä ja muutoksia arvioinnin pohjalta pitkin toimintakautta ja se perustuu 

myös lasten yksilöllisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin.  

   

Pedagogisissa illoissa 2 -3 krt/toimintakausi, tehdään väliarviointia ja 

muutetaan/tarkennetaan suunnitelmia. Näiden iltojen sisältö/aiheet määritellään 

tarpeen mukaan. Aiheesta riippuen illat voidaan toteuttaa myös yhteistyössä Rikun 

päiväkodin kanssa. 

  

Pedagogiseen ryhmään kuuluu varhaiskasvatuksen opettajat Rikun ja Pikkolan 

päiväkodeista ja varhaiskasvatusyksikön johtaja. Ryhmä käsittelee ajankohtaisia 

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan liittyviä aiheita, joita toimintakauden aikana 

nousee esille, suunnittelee pedagogisia iltoja sekä kehittää ja arvioi päiväkotien 

toimintaa ja arjen käytänteitä. 

 

Kasvattajakahviloita toteutetaan joko omassa yksikössä tai yhteistyössä muiden 

yksiköiden kanssa. Kasvattajien toiveiden/tarpeiden mukaan valitaan aiheet kahviloihin 

ja hyödynnetään myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien ammattitaitoa 

toteutuksessa.  

 

Henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan kaupungin sisäisiin koulutuksiin. 

Ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin osallistutaan tarpeiden/kiinnostuksen 

mukaan. Osakkeen koulutuksiin osallistutaan aina, kun mahdollista. Koulutuksista saatua 

tietoa ja käytänteitä jaetaan työyhteisössä ja tähän tarvittavan ajan suunnitteluun 

kiinnitetään tällä kaudella erityistä huomiota, jotta tieto oikeasti voidaan jakaa.   
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4. Oppimisympäristö 

 

 
 

Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö 

muodostuu vuorovaikutussuhteista. Kasvattajilla on vastuu siitä, että oppimisympäristö 

on sellainen, missä lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja toimia hänelle luontaisella 

tavalla. Jokaiselle lapselle on tilaa, aikaa ja läheisyyttä tarpeen mukaan - ja joskus myös 

tilaa olla yksin.  Kasvattajat rakentavat positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä päivittäin 

yhdessä lasten kanssa. Me-henki vahvistaa lasten osallisuutta ja ehkäisee myös 

kiusaamista. Kaveritaitoja harjoitellaan ja huolehditaan ettei kukaan jää yksin.  
 

Säännöllisyys päivän kulussa tuo ennakoituvuutta lapselle ja jäsentää päivittäistä 

toimintaa. Ryhmän arkea rakentavat struktuurit esim. päiväjärjestys, jotka ovat lapselle 

tärkeitä ja luovat turvallisuuden tunnetta.  Meillä säännölliset toimintatavat vastaavat 

kuitenkin joustavasti lasten tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin.  

                                   

Varhaiskasvatuksessa tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten ilmaisun, 

oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Painotamme tulevalla kaudella 

digitaalisen oppimisympäristön hyödyntämistä lasten kanssa. Meillä on käytössä 

Lukulumon sähköinen lastenkirjasto sekä Luontolive, josta saamme paljon erilaista tietoa 

luonnosta ja eläimistä. Käytämme aktiivisesti meillä käytössä olevia digitaalisia välineitä 

esim. älytaulua ja interaktiivista lattiaa lasten kanssa ja opettelemme kasvattajien kanssa 

uusia tapoja hyödyntää välineitä.  

E-linnusta digikotkaan -hankkeessa on tavoitteena ohjelmointikasvatuksen osaamisen ja 

ohjelmointivälineistön lisääminen. Hankkeen myötä saamme välineitä 

ohjelmointiosaamiseen; koulutusta ja uusia ideoita henkilöstölle 
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Tutustumme aktiivisesti ympäristöömme. Lähellä on metsää, urheilukenttä, leikkipuisto ja 

naapurissa toinen päiväkoti. Meiltä on myös hyvät linja-autoyhteydet vaikkapa 

Kangasalan keskustaan. 

Jatkamme tutustumista lähiympäristöömme ja luontoon kävellen ja retkeillen. 

Pidämme lasten kanssa yhdessä luonnosta ja lähiympäristöstä huolta, kierrätämme, 

teemme ekologisia valintoja sekä pohdimme omien valintojemme syyseuraussuhteita. 

 

Retkiä toteutetaan myös kahden ryhmän kesken, niin että molemmista lähtee 

pienryhmä retkelle kahden kasvattajan kanssa. 

Meille on tärkeää yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen koko pienen päiväkodin 

kesken ja tämä on yksi tapa toimia yli ryhmärajojen. 

 

 

 

 
 

 

Päiväkotirakennusta ei ole rakennettu päiväkodiksi, mikä mahdollistaa tilojen 

monipuolisen käytön ja antaa erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa.  

 

Haluamme Pikkolassa tarjota innostavan oppimisympäristön, joka mahdollistaa lapsen 

osallisuuden jokaiselle oman iän ja taitojen mukaan. Lapsen omatoimisuutta ja oma-

aloitteisuutta tuetaan päivittäin. Lapsen annetaan harjoitella uusia asioita 

kannustavassa ja rohkaisevassa ympäristössä, onnistumisista iloitaan yhdessä.  Meille on 

tärkeää, että oppimisympäristöjä voidaan muunnella lasten tarpeiden ja toiveiden 

mukaan. Leikkivälineet ja materiaali ovat lasten saatavilla ja innostavat lapsia 

tutkimaan, kokeilemaan ja leikkimään. Välineistä huolehtiminen yhdessä lasten kanssa 

kuuluu myös asiaan ja on tärkeä osa kestävän elämäntavan ajatuksen harjoittelemista.  
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5. Pedagoginen tuki 

 

 

 
 

”Lapselle hyvä päivä tänään”. 

Tavallinen arkipäivä on jokaiselle lapselle yleistä tukea jokaisena päiväkotipäivänä. 

Lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii yksilöllisesti. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea 

kunkin lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan. Lapsi 

kohdataan omana itsenään, vahvuuksineen sekä kehityksen ja oppimisen haasteineen. 

Ryhmän toimintaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan kasvattajat huomioivat jokaisen 

lapsen yksilölliset tuentarpeet. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) Johanna Halmela käy ryhmissä säännöllisesti ja 

työskentelee kasvattajien apuna, havainnoi lapsia ja on mukana toiminnan 

suunnittelussa. 

 

Mikäli lapsi tarvitsee kasvussaan ja oppimisessaan säännöllistä tukea tai useampia 

tukimuotoja samanaikaisesti, hänelle tarjotaan tehostettua tukea. Tuki mietitään tällöin 

yksilöllisemmin ja tarkemmin, ja siitä keskustellaan aina myös huoltajien kanssa.  

 

Vahvin tuen taso on erityinen tuki, jota tarjotaan niille lapsille, joilla on vaikeuksia edistyä 

riittäväsi muiden tukitoimien avulla. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien,  

kasvatushenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sovitut asiat kirjataan ylös lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea varten.  

 

 

6. Tiedottaminen 

 

 
 

Tiedon välityksenä huoltajien kanssa toimivat päivittäiset kohtaamiset. Kuulumisia 

vaihdetaan lapsen päivästä ja koko päiväkotia koskevista asioista. Tarpeen mukaan 

huoltajien kanssa sovitaan erillisiä keskusteluhetkiä tai puhelinaikoja. 

Päiväkotimme molemmissa ryhmissä on käytössä omat yksityiset Instagram-tilit, joissa 

kuvat kertovat lasten päivästä ja yhteisistä tapahtumista. Tulevasta toiminnasta 

tiedotamme viikkokirjeissä Päikyn kautta.  Pikaiseen viestintään käytämme Päikky-

järjestelmää sekä tekstiviestejä. 

Lasten Kangasala sivustolle päivitetään myös Pikkolan päiväkodin elämää. 
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Pikkolan päiväkoti on pieni yksikkö, joten talon sisäinen tiedottaminen onnistuu helposti 

päivittäisissä kohtaamisissa kasvattajien kesken. 

 

 

 

7. Yhteistyö 

 

         
 

Vanhempainkahviloita järjestetään syksyllä ja keväällä.  Lasten vasukeskustelut käydään 

syksyllä ja arviointikeskustelu keväällä. 

Pikkolan päiväkodin vanhempainyhdistys jatkaa toimintaansa.  

 

Viereisen Suoraman päiväkodin kanssa teemme yhteistyötä mm. saamme käyttää 

heidän liikuntasaliaan ja saatamme yhdessä  järjestää vaikkapa lastenkonserttia tai 

muita kulttuuripläjäyksiä.  

 

Tarvittaessa yhteistyötä tehdään alueen neuvoloiden ja erilaisten asiantuntijoiden 

kanssa.  

Tärkeitä yhteistyökumppaneita arjessa meille ovat kaupungin ateria-, siivous-, ja 

kiinteistöhuoltopalvelut. 

 

 

 


