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2. Kehittämiskohteet 

 

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen yhteinen kehittämiskohde kaudelle 2022-2023 on: 

 

-Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen 

Tämä toimintakausi päästiin pitkästä aikaa aloittamaan heti syksyn alkuun yhteisellä 

vanhempainillalla päiväkodilla ja heti kauden alusta alkaen vanhemmilla on ollut lupa tulla 

eteistä pidemmälle sisään päiväkotiin. 

 

Vanhempainillassa huoltajilla oli mahdollisuus tutustua päiväkodin tiloihin ja kuulla mitä ja miksi 

päivän aikana tapahtuu. Samalla oli mahdollisuus esittää toiveita tulevan syksyn toimintaan, 

tutustua toisiin vanhempiin, sekä kysyä kaikkea mahdollista mieleen tulevaa. Yhteisten 

tapahtumien lisäksi päivittäiset kohtaamiset ovat tärkeitä hetkiä kuulla huoltajia. Toiveita ja 

odotuksia kerätään myös vasukeskusteluissa. 

 

Vanhempainillassa vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja esitteli millaista toimintaa ja 

yhdessäoloa on tarjolla. Vanhempaintoimikunnan toiminta saatiin oikein kunnolla vauhtiin viime 

kaudella ja toimintavuonna 2021-22 esim. metsässä oleva laavu kunnostettiin vanhempien 

toimesta - nyt se on taas turvallinen retkipaikka. Keväällä järjestettiin yhteistyössä päiväkodin 

kanssa retki Ideaparkin Piipoohon; retkellä mukana lapset vanhempineen sekä päiväkodin 

henkilökunta. Retkirahaa riitti vielä vähän ylimääräistä ja Muurahaiset kävivät Tampereella 

katsastamassa paikallisia leikkikenttiä ja Hesellä syömässä. Haituloiden leikkikenttäretki tehtiin 

vähän lähemmäs, Kangasalan keskustaan. 

 

 
 

 

  

Yhteisten tavoitteiden lisäksi kaudella 2022-2023 meillä Rikun päiväkodissa tavoitteena on lisätä 

edelleen yhteisöllisyyttä päiväkodin ryhmien, perheiden ja henkilökunnan välillä. Rikun 
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päiväkodin rikkaus on pieni koko, kaikki lapset ja aikuiset tulevat tutuiksi toisilleen, ja yhdessä 

toimitaan niin sisällä, kuin ulkonakin.  Yhteisöllisyyttä ylläpitävät myös pitkäkestoiset ja 

lämminhenkiset suhteet perheisiin. Meillä Rikussa on paljon perheitä, jotka viipyvät kanssamme 

pitkänkin ajan. 

 

Jatkamme edelleen digitaalisen oppimisympäristön vahvistamista. Meillä on tabletteja lasten 

käytössä ja hyödynnämme niitä monipuolisesti lasten kanssa erilaisissa päivän tilanteissa. E-

linnusta digikotkaan -hanke tukee kaupungin päiväkotien tvt-kasvatusta laitteiden ja koulutusten 

muodossa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toimintaperiaatteet 

 

Jokainen lapsi on tärkeä ja merkittävä osa Rikun päiväkotia; Muurahaisia ja Haituloita. Lapsi 

kasvaa ja oppii vuorovaikutuksessa muiden lasten ja kasvattajien kanssa. Jokaiselle lapselle on 

tärkeää saada kokemuksia siitä, että hän omalla toiminnallaan voi vaikuttaa omaan ja 

ryhmänsä hyvinvointiin. Pienryhmäpedagogiikka tukee jokaisen lapsen äänen kuulumista ja 

kuulluksi tulemisen kokemusta, tutussa pienryhmässä on helppo uskaltaa! 

 

Rikussa lapset kohdataan yksilöllisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Jokaisella lapsella on 

oikeus tulla päivittäin kuulluksi ja nähdyksi. Kasvattajat tukevat lapsen yksilöllistä kasvua ja 

kehitystä auttamalla häntä löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan taitoihinsa.  

 

Arjen pedagogiikka on läsnä joka päivässä ja hetkessä. Se on yhdessä pysähtymistä ja asioiden 

ihmettelyä. Arjessa päivittäin toistuvat tilanteet esim. ruokailut, pukemiset ja lepohetket tarjoavat 

mahdollisuuden lapsen yksilölliseen kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja osallisuuden 

kokemuksen vahvistamiseen. 
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Lapset osallistuvat oman kehitys- ja ikätasonsa mukaisesti sekä 

oman ryhmänsä, että koko päiväkodin yhteisten 

tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  

Arviointimenetelmät ovat lapsille helpot ymmärtää: pienillä 

on käytössä hymynaamat ja Muurahaiset arvioivat toimintaa 

laittamalla oman pienryhmänsä värin mukaisen legopalikan 

joko hymy- tai surunaamapurkkiin.  

 

 

 

 

 

 

                                         

Leikki on lapsen ominaisin tapa toimia ja jäsentää omia kokemuksiaan yksin tai 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Leikissä lapsen minäkuva, itsetunto ja taidot kehittyvät. Leikki 

vahvistaa myös lasten keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutustaitoja.  

 

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua ryhmän yhteisiin leikkeihin. Leikit vaihtelevat lasten 

vapaavalintaisesta leikistä pedagogisesti suunniteltuun, ohjattuun leikkiin. Kasvattajan rooli ja 

osallisuus leikeissä vaihtelee - osallisuutta tarvitaan leikeissä ja erityisesti leikkimaailmoiden 

luomisessa. Ideointi ja toteutus tehdään yhdessä lasten kanssa.  

 

Leikkivälineet ovat lapsen ikää ja kehitystasoa vastaavia ja mielikuvitusta rikastuttavia. Lapsi voi 

tuoda myös kotoa omia lelujaan leikkiä elävöittämään. Lapsen leikille annetaan aikaa, tilaa, 

välineitä ja mahdollisuuksia sisällä ja ulkona. Leikkiympäristöjä muutetaan ja rikastetaan lapsilta 

nousseiden ajatusten ja toiveiden pohjalta. Leikki ja leikillinen vuorovaikutus näkyvät arjessamme 

alati: hassuttelu, huumori ja leikillisyys tukevat yhteisöllisyyttä ja luovat positiivista ilmapiiriä koko 

päiväkotiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molemmissa ryhmissä on kiinteät pienryhmät, jotka toimivat säännöllisesti viikoittain, niiden lisäksi 

voi olla myös päivittäin vaihtuvia pienryhmiä. Pienryhmät muodostetaan ryhmässä olevien lasten 

tavoitteiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden sekä ryhmän toimintasuunnitelmasta 

tavoitteiden mukaan. 
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Pienryhmätoimintaa toteutetaan joustavasti, ryhmän kokonaistilanne huomioiden. 

Kiinteät pienryhmät vaihtuvat tarvittaessa lasten tarpeiden ja uusien tavoitteiden myötä. 

Aikuisten ohjausvastuun vaihtuminen pienryhmien välillä perustuu pienryhmien lasten tavoitteisiin, 

koko ryhmän tarpeisiin ja toiminta-ajatukseen. 

 

Toiminnan suunnittelu perustuu Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelmaan  
Varhaiskasvatusta ohjaavat suunnitelmat - Kangasala 

 

Toiminnan vuosikellot ovat 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. 

 

Rikun päiväkodilla on oma turvallisuussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. 

  

 

 

 

4. 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 ja arvioidaan säännöllisesti. Toimintavuoden päätyttyä 

varataan vähintään puolen päivän arviointiaika jokaiselle tiimille.  

 

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.   

 

Pedagogiseen ryhmään kuuluu varhaiskasvatuksen opettajat Rikun ja Pikkolan päiväkodeista ja 

varhaiskasvatusyksikön johtaja. Ryhmä käsittelee ajankohtaisia aiheita, joita toimintakauden 

aikana nousee esille, suunnittelee pedagogisia iltoja sekä kehittää ja arvioi päiväkotien 

toimintaa. Kahden pienen yksikön yhteinen ryhmä avaa uusia mahdollisuuksia ja polkuja ideoida 

ja kehittää omaa toimintaansa. 

 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatusta-ohjaavat-suunnitelmat/
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Pedagogisissa illoissa, joita toteutetaan 2 -3 

krt/toimintakaudessa, tehdään väliarviointia ja 

muutetaan, sekä tarkennetaan suunnitelmia. Näiden 

iltojen sisältö/aiheet määritellään tarpeen mukaan. 

Aiheesta riippuen illat voidaan toteuttaa myös 

yhteistyössä Pikkolan päiväkodin kanssa. 

 

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. 

 

 

5. Oppimisympäristö 

                                          

 

Rikun päiväkodin sijainti mahdollistaa luonnon ja lähiympäristön monipuolisen hyödyntämisen. 

Ympärillä on metsää, järvimaisemaa, niittyjä - luonto on koko ajan läsnä. Pihat innostavat 

leikkeihin ja seikkailuihin ja portin aukaisu - olet jo metsässä. Metsä ja luonto ovatkin iso osa 

toimintaamme. Retkeillä voimme myös tervehtimään lähistön hevosia ja lampaita.  

Linja-autoyhteys keskustaan antaa mahdollisuuden retkeillä vähän kauemmaksi, kuten torille tai 

kirjastoon. 

 

Luonnossa retkeillen käymme läpi eri oppimisen alueita 

toimintavuoden aikana. Päiväkodin välittömässä 

läheisyydessä on niin puutarha-, metsä-, kuin 

peltomaisemaakin, joita hyödynnetään 

oppimisympäristöinä vuoden ympäri. Ympäristömme 

tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen 

liikkumiseen ja leikkimiseen kaikkina vuodenaikoina 

(mm. luistelu, hiihto, pyöräily). Vanhempien rakentama 

laavu lähimetsässä on usein retkien määränpää. 

 

Molemmat ryhmät hyödyntävät luontoa aktiivisesti 

oppimisympäristönä, metsä tarjoaa mahdollisuuden 

harjoittaa niin motoriikkaa, kuin muitakin taitoja. 

Muurahaisilla toteutetaan päiväkodin lähiympäristössä 

säännöllisesti Suomen Ladun Tunteet hukassa-

metsäseikkailua, jossa harjoitetaan kaveritaitoja, tunteiden tunnistamista ja metsän ja sen 

asukkaiden kunnioittamista. Seikkailun monipuoliset harjoitukset ruokkivat lapsen luovuutta ja 

mielikuvitusta, sekä tukevat ryhmätyö-, sekä ongelmaratkaisutaitoja.  

                                          

Päiväkotirakennus ei ole rakennettu juuri päiväkodiksi, mikä mahdollistaa tilojen monipuolisen 

käytön ja antaa erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa.  
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Meille on tärkeää, että oppimisympäristöjä voidaan muunnella lasten tarpeiden ja toiveiden 

mukaan. Leikkivälineet ja materiaali on lasten saatavilla ja innostaa lapsia tutkimaan, 

kokeilemaan ja leikkimään. Välineistä huolehtiminen yhdessä lasten kanssa kuuluu myös asiaan ja 

on tärkeä osa kestävän elämäntavan ajatuksen harjoittelemista. 

 

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. 

                                 

Digitaalinen oppimisympäristö on muuttuva ja jatkuvasti kehittyvä.  

Meillä on ipadeja lasten käytössä ja hyödynnämme niitä monipuolisesti lasten kanssa erilaisissa 

päivän tilanteissa. Luontolive ja Lukulumo ovat käytössä myös tulevalla kaudella. Lisäksi ryhmillä 

on käytössä tietokoneet, dokumenttikamerat, projektori, sekä bluetooth-kaiutin. Tulevalla 

kaudella saamme myös ohjelmointivälineistöä, koulutusta niiden käyttöön, sekä mahdollisuuden 

interaktiivisen lattian käyttöön. 

 

Haluamme Rikussa 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. 
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6. Pedagoginen tuki 
 

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. 

Annettu 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 

vanhempien, kasvatushenkilöiden ja asiantuntijoiden 

kanssa. Sovitut asiat kirjataan ylös lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan yleistä, tehostettua ja 

erityistä tukea varten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tiedottaminen 

 

Rikun päiväkoti on pieni yksikkö, joten talon sisäinen tiedottaminen onnistuu päivittäisissä 

kohtaamisissa kasvattajien kesken. Vanhemmille tiedotetaan päiväkodin tapahtumista 

viikoittaisilla kirjeillä Päikyn kautta sekä Instagramissa. 

 

 

Ryhmien omissa, yksityisissä Instagram-tileissä jaetaan kuvia ja arjen hetkiä ja videoita sekä 

sanoitetaan tekemisten taustoja huoltajille. 

 

Lasten Kangasala sivustolle, sekä päiväkodin avoimelle Instagram-tilille tehdään päivityksiä Rikun 

päiväkodin elämästä. Ryhmien omissa Instagram päivityksissä on otettu heti kauden alussa 

käyttöön omat hashtagit, jotka sitovat toiminnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja oppimisen 

alueisiin. Tägien kautta huoltajien on helppo seurata kauden mittaan ryhmän tekemisten 

yhteyttä vasuun, toisiinsa ja siihen millaisia kokonaisuuksia kaikesta rakentuukaan. 
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8. Yhteistyö 

 
Teemme yhteistyötä läheisen tehostetun palveluasumisen 

yksikön Rikun ryhmäkodin kanssa. Korona-aika rajoitti 

yhteisiä tapaamisia, mutta tällä toimintakaudella olemme 

jo aloittaneet suunnittelun yhteistyöstä yhdessä yksikön 

kulttuurikasvattajan kanssa. 
 

Tarvittaessa yhteistyötä tehdään alueen neuvoloiden ja 

erilaisten asiantuntijoiden kanssa.  

Tärkeitä yhteistyökumppaneita arjessa meille ovat 

kaupungin ateria-, siivous-, ja kiinteistöhuoltopalvelut. 

 

 

 

 

 

 

 


