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Perustehtävä ja arvot
Kajaani luo asukkaille, yrityksille ja yhteisöille
hyvinvointia, turvallisuutta, sujuvaa arkea sekä
menestymisen edellytyksiä.
Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus,
suvaitsevaisuus, turvallisuus, luottamus
tulevaisuuteen.

Arvot toimintatapoina
Edistämme hyvinvointia tekemällä päätöksiä
oikeudenmukaisesti.
Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.
Kunnioitamme ja edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Arvostamme yksilöllisyyttä ja koemme erilaisuuden voimavarana.
Suhtaudumme toisiimme ennakkoluulottomasti ja arvostaen.
Panostamme turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön.
Haluamme tehdä jokaisesta päivästä turvallisen.
Tahdomme mahdollistaa sujuvan arjen.
Edistämme kaupungin elinvoimaa myös tulevaisuudessa.
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KAJAANIN KAUPUNGIN TAVOITTEET- 4 kasvuteemaa

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa
-

Palveluiden riittävä määrä ja palveluiden läheisyys- helpottaa perheiden arkea
Tuotamme laadukkaita palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
Teknologian hyödyntäminen huoltajien osallisuuden lisäämisessä
Teknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa - laaditaan varhaiskasvatuksen TVT strategia
Tuki lapselle ja perheelle järjestetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
Kulttuuritoiminnan edistäminen varhaiskasvatuksen toiminnassa (taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia)

- Osallistuminen valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen- toimintaan
Näin toimimme:
Tarjoamme vuoro- ja kokopäivähoitoa alle ja yli 3 –vuotiaille tarpeen mukaan, sekä osa- ja kokopäiväesiopetusta.
Jokaisen lapsen yksilöllisten ajatusten ja mielipiteiden huomioiminen arjessa. Lapsen toimintaa havainnoidaan, dokumentoidaan ja arvioidaan.
Huoltajien mielipiteitä, ajatuksia ja toiveita otetaan huomioon varhaiskasvatuksen arjessa: vasukeskustelut,
päivittäiset kohtaamiset, monitahoarviokysely, päiväkodin omat palautekyselyt.
Kaikilla on tasavertainen mahdollisuus/ velvollisuus osallistua koulutuksiin.

Resurssiviisautta luontokaupungissa
-

Luonto on yksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristö
Tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti
kestävää elämäntapaa
Toimitaan paljon luonnossa ja lähiympäristössä: luodaan juuret Kajaaniin kotikaupunkina.
Harjoitellaan kierrättämistä ja lajittelua yhdessä lasten kanssa
Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys ja vastuullisuus, kestävyys ja kierrättäminen
Juhlissa suositaan aineettomia lahjoja ja ohjelmaa

Näin toimimme:

Hyödynnämme toiminnassamme ympäröivää luontoa ja vuodenaikoja esim. metsäretket, luonnonmateriaalien hyödyntäminen.
Tehdään omaa kotikaupunkiamme tutuksi: bussi – ja kävelyretket, museovierailut, nähtävyyksiin tutustuminen, Kajaanin historiaan tutustuminen.
Päivittäin kiinnitämme huomiota hyviin tapoihin. Kunnioitamme itseämme, toisiamme ja ympäröivää luontoa.
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Tulevaisuus nuorissa
Lasten osallisuus on pysyvä varhaiskasvatuksen painopistealue. Osallisuuden kautta jokainen lapsi tulee huomioiduksi omana itsenään ja omien vahvuuksiensa kautta.
- Sitoudutaan ohjaamaan opiskelijoita: tet-harjoittelijat, lähihoitajat, sosionomi ja vaka- opettajat
- Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
- Sitoudutaan hyvään perehdyttämiseen uusille työntekijöille. Järjestetään perehdytystilaisuus syksyisin.
- Annetaan mahdollisuus työssä onnistumiseen.
- Huolehditaan työhyvinvoinnista.
Näin toimimme:
-

Päiväkodissamme mahdollistamme koululaisten ja opiskelijoiden työhön tutustumisen sekä harjoittelun. Henkilökunta osallistuu opiskelijoiden perehdyttämiskoulutukseen.
Välitämme myönteistä kuvaa päiväkodistamme ulkopuolisille.
Tuemme ammatillisella osaamisellamme lapsiperheiden hyvinvointia.
Hyödynnämme lastenkulttuuritarjontaa toiminnassamme.
Tarjoamme turvallisen ja kannustavan kasvualustan lapsille. Tehdään asioita kannustavassa ja positiivisessa
hengessä.

Osaajista elinvoimaa
-

Pätevän työvoiman saannista huolehtiminen: osallistutaan rekrytointitilaisuuksiin yliopistoissa ja
muissa oppilaitoksissa.
- Luodaan positiivista kuvaa Kajaanin varhaiskasvatuksesta monipuolisella markkinoinnilla ja viestinnällä.
- Laaditaan henkilöstölle täydennyskoulutus suunnitelma (vuosikello). Henkilöstölle järjestetään ajankohtaisia ja laadukkaita koulutuksia.
- Osaamisen tunnistaminen, arvostaminen ja hyödyntäminen.
- TVT- osaamisen lisääminen koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Näin toimimme:
Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilöstö. Päiväkotimme tarjoaa laadukasta varhaiskasvatustoimintaa vuoro-, koko- ja osapäivähoitoa sekä esiopetusta perheiden tarpeen mukaan ma- la klo 5.30-22.30.
Päiväkotimme käytössä on runsaasti tvt –laitteita. Henkilökuntaa on koulutettu ja koulutetaan edelleenkin
tvt –laitteiden käyttöön. Hyödynnämme myös päiväkodin omia tvt-vastaavien osaamista ko. tilanteissa. Laitteita hyödynnetään arjessa monipuolisesti.
Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa hyvästä työyhteisön ilmapiiristä. Pidämme yllä keskustelevaa ja
vuorovaikutuksellista työtapaa. Mahdollistetaan tiimi- ja talon yhteiset palaverit, pedatiimit, lastenhoitajien
palaverit, työnohjaus, työhyvinvointitapahtumat ja-koulutukset.
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MONITAHOARVIOSTA NOUSSEET VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET
Yksikkömme vahvuudet
Lapsille annetean positiivista palautetta päivittäin. Varhaiskasvatus-/esiopetuspaikassa korostetaan hyviä tapoja ja
toisten huomioon ottamista. Lapsiryhmässä on hauska ja välitön ilmapiiri.
Henkilökunta on ammattitaitoista ja helposti lähestyttävää.
Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuttuvat tarpeen mukaan. Lapset

opettelevat huolehtimaan omat vaatteensa ja tavaransa niille kuuluville paikoille ikä - kehitystasonsa mukaisesti.
Lapset vastaanotetaan ja hyvästellään päivittäin henkilökohtaisesti.

Näin toimimme + tarkennus tiimiin:
Monitoimitalo mahdollistaa jo itsessään yhteistyön eri toimijoiden kanssa (ala- ja yläkoulu, kirjasto,
Mamselli, nuorisotyö, aip-toiminta).
Hyödynnämme arjessa erilaiset toimintaympäristöt sisällä ja ulkona sekä lähiluonnossa.

Arviointi
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Yksikkömme kehittämiskohteet
1. Yksikkömme vuosisuunnitelman käyttö arjessa.
2. Yksikkömme sisäinen tiedottaminen.
3.

Lapsilähtöisyys ja lasten osallisuuden huomioiminen toiminnassa.

Näin toimimme + tarkennus tiimiin:
1. Yksikkömme vuosisuunnitelma ja tiimisopimus laaditaan niin konkreettiseksi, että se on helppo ottaa arjessa käyttöön aidoksi työvälineeksi jokaisessa tiimissä. Vuosisuunnitelmaa/tiimisopimus arvioidaan säännöllisesti.

2. Tiimipalaverit, talon yhteiset palaverit, pedatiimit ja lastenhoitajien tiimit suunnitellaan kolmen viikon työvuorolistoihin. Tiimien välisten asioiden asioiden hoitoon otettu tueksi WhatsApp. VakaMukana-sovelluksen viestikenttää hyödynnetään lapsen päivän kulun tiedottamiseen vanhemmille ja
työntekijöille. Huolehditaan, että vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon kannalta tarpeellinen tieto
on käytettävissä vuorohoitoryhmissä. Asiat kirjataan vuorohoitokansioon, jota säilytetään Tähtimöitten lukollisessa kaapissa.

3. Kannustetaan lasta itseilmaisuun, toteutetaan lasten aloitteita arjessa sekä leikissä. Toimintaa
muokataan aloitteiden perusteella. Lasten kuuntelu ja jokaisen huomioiminen on tärkeää. Tehdään
yhteiset pelisäännöt: mikä meille on tärkeää, jotta päiväkodissa on hyvä olla ja oppiminen mahdollistuu. Huomioidaan eritasoiset oppijat ja temperamentit. Lapsilta tullut palaute huomioidaan toiminnassa ja toimintaa muokataan lasten kertoman perusteella. Lapset otetaan mukaan toiminnan
suunnitteluun ja arviointiin

Arviointi
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MONITAHOARVIOINNISTA NOUSSEET YHTEISET KEHITTÄMISKOHTEET
Huoltajien osallisuuden lisääminen
Näin toimimme + tarkennus tiimiin
Huoltajille tehdään palaute- ja toimintaideoiden kysely vuosittain tai kaksi kertaa toimikaudessa (joulu- ja toukokuussa).
Rohkaistaan vanhempia ottamaan yhteyttä ja tuomaan esiin mahdollisia huolenaiheita tai ideoita toimintaamme.
Vasukeskusteluissa pyydämme vanhemmilta palautetta. Vanhempien toiveita otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Jokainen ryhmä voisi vuosittain kerätä vanhemmillta ryhmäkohtaista palautetta, jonka perusteella kehitämme toimintaamme. Korostamme vanhemmille myös positiivisen palautteen antamisen tärkeyttä.
Perinteiset vanhempainillat eivät ole enää saaneet suosiota, joten tulevaisuudessa mietimme erilaisia toteutusvaihtoehtoja esim. toiminnallisia koko perheen tapahtumia.

Tiedottaminen, drive, ryhmä WhatsApp/yksityisyyden huomiointi, tiedotteet.

Arviointi

Kiusaamisen ehkäiseminen + toiminnasta tiedottaminen huoltajlle
Näin toimimme + tarkennus tiimiin
Puhumme ryhmissä kaveruudesta ja yhteisistä pelisäännöistä. Lasten kanssa käytämme kuvia asioiden havainnollistamiseen.Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan positiivisin keinoin.
Jokaiseen kiusaamistilanteeseen, pieneenkin, puututaan. Tilanteeseen osallisena olleiden lasten kanssa jutellaan ja selvitetään tilanne ikätason mukaisesti. Ei jätetä tilannetta kesken. Vanhemmille kerrotaan avoimesti
tapahtumista ja selvennetään ryhmän käytäntöjä kiusaamistilanteen käsittelystä.

Arviointi
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PEDAGOGISEN TOIMINNAN VIITEKEHYS

Kuva: Opetushallitus
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Varhaiskasvatuksen arvoperusta
Lapsuuden itseisarvo
Miten arvo näkyy toiminnassaame:
Arvostamme lasta omana itsenään. Aidosti läsnäoleva aikuinen kuuntelee ja kunnioittaa lasta.
”Lapsuus on unelmien lumottu maa,
jossa kaikki on mahdollista ja paras vasta alkaa.
Lapsuus on löytöretkiä varten,
juoksemista ja etsimistä, koskemista,
katselemista ja kokeilemista,
kuuntelemista ja oppimista varten.”

Ihmisenä kasvaminen
Miten arvo näkyy toiminnassaame:
Kunnioitamme toinen toistamme. Harjoitellaan oikean ja väärän tunnistamista omassa ja muiden toiminnassa.
Kasvattajat arvioivat ja kehittävät omaa ammatillista toimintaansa.
Jokainen saa kasvaa ja kehittyä omaan tahtiin.

Lapsen oikeudet
Miten arvo näkyy toiminnassaame:
Otetaan lapsi mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Lapsen ajatuksia, mielipiteitä ja toiveita kuunnellaan ja kuullaan, ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan päiväkotiarjessa.
Pysähdytään lasten ajatusten äärelle.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Miten arvo näkyy toiminnassaame:
Kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua toimintaan lähtökohdistaan riippumatta. Toiminnassa käytetään
apuna mm. tulkkauspalvelua, kuvia, avustajia ja apuvälineitä.
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Perheiden monimuotoisuus
Miten arvo näkyy toiminnassaame:
Suhtaudumme toisiimme ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Huolehdimme tiedonkulusta kaikille huoltajille
sekä mahdollistamme osallistumisen varhaiskasvatustoimintaamme esim. keskustelut ja tapahtumat.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Miten arvo näkyy toiminnassaame:
Huolehdimme päiväkodissa lasten riittävästä liikkumisesta, ruokailusta ja levosta. Ohjataan lapsia arvostamaan
ympäristöä ja ympäröivää luontoa. Harjoitellaan itsestä huolehtimisen taitoja.
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TIIMISOPIMUS
TIIMIN NIMI:

TIIMIN JÄSENET:

TIIMIN VETÄJÄ:

TIIMIN JÄSENTEN VASTUUALUEET:

TIIMIN KÄYTÄNTEET, SOPIMUKSET JA YHTEISET PELISÄÄNNÖT:
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TIIMIN KEHITTÄMISKOHTEET
Kehittämiskohde 1 + arviointi

Kehittämiskohde 2 + arviointi

Kehittämiskohde 3 + arviointi

MITEN TIIMISSÄ HUOLEHDITAAN JA YLLÄPIDETÄÄN TYÖHYVINVOINTIA
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Leikki
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Henkilöstö
tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä
on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. Yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen
käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikkiville lapsille ja aikuisille mahdollistetaan keskittyminen leikkiin. (4.4)

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Leikki on lapselle tärkein oppimisen väline ja sitä hyödynnetään kaikessa toiminnassamme.
Aikuinen tukee ja edistää leikkiä sekä on aidosti läsnä leikissä. Aikuinen mahdollistaa leikkirauhan ja keskittyy leikkiin lasten kanssa, sillä leikissä oppiminen mahdollistuu. Aikuinen mallittaa, rikastuttaa ja sanoittaa leikkiä heittäytymällä itse leikkimään.
Aikuisella on aina leikissä oma roolinsa esim. leikkijänä tai tarkkailijana, jonka avulla hän ohjaa
lapsia. Aikuinen varmistaa, että lapsi löytää leikkikavereita ja järjestää tilat sekä välineet mahdollisuuksien mukaan. Lelulaatikot on kuvitettu ja kuvittamista jatketaan, jolloin lapset löytävät
lelut ja niiden siivoaminen oikeille paikoille helpottuu.
Leikkivälineitä vaihdetaan lasten mielenkiinnon mukaan. Iltahoidossa hyödynnetään kaikkia
mahdollisia tiloja leikkimiselle myös lapsiryhmän jakamista huomioiden. Lähiympäristöä käytetään monipuolisesti ja hyödynnetään ulkoilussa leikkiympäristöjen laajentamiseksi. Käydään
metsissä, leikkipuistoissa ja koulujen pihoilla.
Aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa leikkiympäristöjä lasten toiveiden ja kiinnostuksen
kohteiden mukaan. Aikuisen keskittyminen leikkiin varmistetaan porrastamalla, ryhmiä jakamalla, työtehtävät sopimalla.
Leikki-ideat saadaan seuraamalla, osallistumalla, havainnoimalla sekä dokumentoimalla leikkejä. Aikuinen kuuntelee lasta herkällä korvalla. Aikuisen tehtävä on ohjata, tukea ja rikastaa
leikkiä ja seurata sen kehittymistä. Aikuisen tehtävä on myös motivoida lasta kehittämään itse
omaa leikkiään. Aikuisen oltava herkällä korvalla ja pitkillä tuntosarvilla lasten leikkitilanteissa
mukana ettei ”mene sotkemaan lasten leikkejä”. Jos joku lapsi haluaa aina ”omia aikuisen”
leikkikaverikseen, ohjataan häntä leikkimään myös lasten kanssa vähitellen. Lasten yksilölliset
tarpeet huomioidaan leikeissä, havainnointi tärkeää.
Leikki voi alkaa myös pienesti, yhden lapsen kanssa ja laajentua siitä koko ryhmän leikiksi. Leikin
on oltava aikuisille ensisijainen työmenetelmä, jolla lapsia ohjataan. Lasten osallisuus ja leikin
toimivuus huomioidaan myös järjestämällä leikkipaikat lasten tasolle ja helposti saataville.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:
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Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Eri ryhmissä on leikitty erilaisia roolileikkejä lasten mielenkiinnon mukaan. Aikuiset ovat huomioineet lasten leikkialoitteita ja antaneet / tehneet lasten kanssa materiaalia leikkiä ideoiden ja
rikastuttaen. Lapsiryhmiä on jaettu pienryhmiin, jotta tiloja on saatu hyödynnettyä mahdollisimman monipuolisesti ja aikuisen tuki leikissä on mahdollistunut.
Leikkiporukalle (lapsille ja aikuiselle) annetaan leikkirauha. Lapsen vastaanotto ja –
luovutustilanteissa huomioidaan, että annetaan lasten kanssa leikkivälle aikuiselle leikkirauha.
Huomioidaan esim. uloslähtiessä, että lapset saavat rauhassa lopettaa leikkinsä.
Leikkiympäristöjä on pyritty muuntelemaan ja kehittämään lapsia kiinnostaviksi. Eteis- ja käytävätiloja on hyödynnetty ahkerasti. Lapsia on kannustettu omien leikkien ideointiin. Lapset ovat
saaneet itse vaikuttaa leikkiensä ja leikkipaikkojen valintaan. Monipuoliset leikkivälineet ovat
olleet lasten saatavissa päivittäin.
Leikille on annettu aikaa arjessa esim. joustavalla aikataulutuksella.
Ulkona aikuisen leikkiin osallistumisessa ja toiminnan suunnittelussa on vielä tehtävää. Ulkoleikkejä tulee kehittää: esim. kauppaleikkejä, vesialtaita, kotileikkejä, dinosauruksia, eläimiä,
majariepuja, ”kirjastonurkkaukseen” esim. leikkimökki, katuliituja, ulkotaidetta. Käydään koulujen pihoilla, leikkipuistoissa ja metsissä.
Iltahoidossa hyödynnetään enemmän päiväkodin kaikkia tiloja ja jumppasalia sekä ulkoillaan.
Lelulaatikot on kuvitettu ja kuvittamista jatketaan, mikä tukee osallisuutta. Liikuntavälineistä
kuvat ryhmiin.
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Ajattelu ja oppiminen (2.7)
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan
muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät
luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.
Lasten ajattelu ja oppiminen kehittyvät monipuolisten ja merkityksellisten kokemusten avulla. Ihmettelylle, oivaltamiselle
sekä oppimisen ilolle tulee olla tilaa. Leikissä lapsilla on mahdolli-suus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan, kokeilla yhdessä ideoitaan ja tutkia maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä tuetaan lasten iän ja
kehityksen mukaisesti. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia. Lapsia kannustetaan myös sinnikkyyteen ja olemaan lannistumatta epäonnistumisista sekä keksimään ratkaisuja eri tilanteissa. Heitä ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan. Päivittäinen, riittävä fyysinen
aktiivisuus tukee lasten ajattelua ja oppimista. Toiminnan pedagoginen dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen pohdinta
auttavat lapsia havaitsemaan oppimistaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Tämä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihinsä.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen perusta on yhdessä tekeminen vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisen kanssa. Aikuisen on tärkeää
olla läsnä lasten toiminnassa jatkuvasti, jolloin aikuinen voi osaltaan mahdollistaa lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymisen.

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Aikuinen nostaa lasten taidot näkyviksi, huomaa, missä kukin on hyvä. Annetaan palautetta konkreettisesta opitusta asiasta: ”Olet hyvä..”, ”Olet oppinut…”
Opetettavien asioiden pilkkominen. Pienin askelin eteneminen. Sinnikkyys.
Lapsen mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien kautta eteneminen. Tartutaan hetkessä lapsen
oivalluksiin ja ihmettelyyn.
Viikko/päivästruktuuri otetaan käyttöön jokaisessa ryhmässä, huomioiden ryhmän tarpeet. Pcskuvat täydentämässä päivän kulkua esim. siirtymis- ja pukemistilanteissa.
Jokainen ryhmä osaltaan huolehtii dokumentoinnin kehittämisestä ja tvt-laitteiden monipuolisesta käytöstä (videot, Ipad, isot näytöt…).

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lapsen kanssa. Kuvat ja videot dokumentoinnin apuna.
Lapsia on kannustettu ja heille on annettu positiivista palautetta arjessa. Lasten kanssa on yhdessä ihmetelty asioita ja ilmiöitä sekä iloittu onnistumisista. Lasten ihmettelyn aiheisiin ja
kysymyksiin on tartuttu ja niitä on yhdessä pohdittu sekä selvitetty. Lasten ajattelun ja oppimisen tukeminen on onnistunut parhaiten pienryhmissä toimiessamme.

Itsehillintää ja sinnikkyyttä on harjoiteltu arjessa, tunteita on sanoitettu, tunteisiin on vastattu,
lapsille on annettu aikaa ja syliä, kaikenlaiset tunteet ja tunteiden näyttäminen ovat olleet sallittuja. Lapsilla on päivittäin ollut mahdollisuuksia liikkua niin sisällä kuin ulkonakin.
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Lasten tuotosten näkyville laittaminen on haasteellista. Lasten tuotoksista on otettu kuvia ja
laitettu näytille. Myös lapsia on kuvattu. Videointia voisi hyödyntää enemmän.
Päivästruktuuri on ollut näkyvillä melkein kaikissa ryhmissä.
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Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (2.7)
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri
näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää
muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja
kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.
Paikallisesti päätetyt asiat Varhaiskasvatuksessa luodaan myönteisiä ihmissuhteita, harjoitellaan tunnetaitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Aikuinen tiedostaa oman roolinsa ja ammatillisuutensa vuorovaikutustaitojen mallintajana
ja toimii sen mukaisesti. Jokainen lapsi ja aikuinen on arvokas ja häntä kohdellaan sen mukaisesti.

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Suomalainen kulttuuri: ruokailut, perinneleikit, juhlat, kirjastovierailut, materiaalihankinta,
tiedonhankinta.
Tuodaan arkeen laulut ja leikit eri kielillä hyödyntäen mm. tvt-laitteita. Tulkkipalvelut aktiiviseen käyttöön.
Monikulttuurisuus vahvistaa sosiaalisia taitoja, auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään eri
näkemyksiä. Huolehdimme, että eritaustaiset lapset pääsevät osallistumaan toimintaan ja
tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi tasavertaisina muiden lasten kanssa. Aikuiset tukevat leikkejä ja käyttävät kuvia apukeinoina.
Harjoitellaan arjen tilanteissa ja leikeissä pienryhmissä sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja sekä
tunnetaitoja, käyttäen hyödyksi esim. pcs-tunnekuvia, Vahvuusvarista, Askeleittain, Pienin
askelin- materiaalia.
Vanhemmat ovat tietoisia mahdollisuudestaan osallistua ja vaikuttaa päiväkodin toimintaan.
Kulttuurivastaavana toimii Aulikki Krökki.
Maahanmuuttovastaavana toimii Tiina Ojavuo

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Suomalainen kulttuuri näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme esim. ruokailutapojen tai hyvien tapojen opettelussa. Perinneleikkejä on leikitty ryhmissä vaihtelevasti. Juhlia ja juhlapyhiä
on huomioitu jokaisessa ryhmässä lasten ikätason mukaan.
Lauluja ja leikkejä eri kielillä on ollut esim. syntymäpäivälaulut, youtubea käytetty myös. Tulkkipalvelut ovat olleet käytössä palavereissa ja vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa
tarpeen mukaan.
Ovatko vanhemmat käyneet vierailulla päiväkodissa?
Vanhemmat ovat vierailleet päiväkodissa lähinnä lapsen hoidon alkaessa ja palavereissa.
Muistutetaan vanhempia, että vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus tulla tutustumaan
toimintaamme. Korona-aika on kuitenkin tuonut tähän asiaan rajoituksia. Tällä hetkellä emme
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pysty ottamaan päiväkodin tiloihin ”ulkopuolisia” vieraita. Palaverit on pyritty mahdollisuuksien mukaan pitämään etäyhteyksiä hyödyntäen.
Onko maahanmuuttajataustainen lapsi päässyt mukaan leikkiin?
Ovat päässeet. Aikuisen tehtävä on huolehtia, että kaikki lapset taustoistaan huolimatta pääsisivät leikkiin mukaan.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (2.7)
Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on
vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia
valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen.
Lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä tuetaan. Lapsia autetaan ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista, ruokailua sekä henkilökohtaisesta hygieniasta ja omista
tavaroista huolehtimista. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä,
ku-ten lähiluonnossa ja liikenteessä. Lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon,
liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetel-laan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Lapsille tarjotaan tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteisiin arjen työtehtäviin, esi-merkiksi pöytien pyyhkimiseen,
vaatteiden viikkaamiseen tai vastaaviin päivittäisiin tekemisiin. Lasten kanssa harjoitellaan tunnetaitoja lasten tarpeet ja kehitystaso huomioiden. Materiaalina voidaan käyttää mm. Pienin Askelin –opetusohjelmaa. Jokaisessa ryhmässä huolehditaan
kehotunnekasvatuksesta ja turvataitojen opettelusta arjen eri tilanteissa. Aikuinen valvoo, ohjaa ja auttaa lapsia wc-käyntien
yhteydessä. Lapsia ohjataan pesemään ja kuivaamaan kätensä jokaisen wc-käynnin jälkeen. Aikuinen huolehtii, että lapset
pesevät käten-sä tullessaan hoitopaikkaan, wc:ssä käynnin jälkeen, vaipanvaihdon jälkeen ja ennen ruokailuja.

Näin toimimme ja
näin
osalllisuus
näkyy:

Havainnoidaan lasten olemassa oleva taitotaso, aikuinen huolehtii taitotason kehittämisestä
olemalla läsnä. Kasvattajilla on mahdollisimman yhtenäinen linja lapsen kehityksen tukemisessa. Kannustetaan lasta omatoimisuuteen ja omien taitojensa kehittämiseen. Yksilöllinen suunnitelma tehdään jokaiselle lapselle, jotta juuri hänen taitojansa voidaan edistää.
Lasta haastetaan tekemään havaintoja ja ihmettelemään. Huomataan hyvä ja annetaan positiivista palautetta. Lapselle annetaan mahdollisuus oman mielipiteen ilmaisemiseen. Levon
tarpeellisuus huomioitava eri-ikäisillä, ruokailussa ohjataan itsenäiseen toimintaan, hyvään
käytökseen, maistamiseen.
Joka tiimissä huomioidaan: Päivittäinen ulkoilu, jumppasalivuorot, ryhmissä hyödynnetään
välineistöä monipuolisesti.
Lähimaaston hyödyntäminen. Arkiliikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen: portaat, käytävät, leikkihuoneet. Mallintaminen, liikunnan riemu ja positiivinen palaute ovat käytössä.
Lasten aloitteiden ja aktiivisuuden tason huomioiminen tapahtuu päivittäin. Huolehditaan
lasten yksityisyyden suojasta, esimerkiksi vessa-asioissa.
Taataan lapsille mahdollisuus harjoitella taitoja lapsen hoitovuorosta riippumatta (esim. välipalan jälkeen iltalapsille mahdollisuus samaan toimintaan kuin aamulapsilla).

Ilo kasvaa liikkkuen –
ohjelman seuraava
askel

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Jatkamme Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmassa pienin askelin- vaiheessa. Lapsiryhmissä on määritelty tavoitteet ja ryhmiin on tuotu liikuntavälineitä jokapäiväiseen käyttöön.
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Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Tiimipalaverit, talon palaverit, perheiltä saatu palaute, lapselta saatu palaute. Yhteiset toimintatavat ovat jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohde. Oman ja t iimin toiminnan
arviointi.
Palautteen hyödyntäminen. Tiedottaminen ja kirjaaminen. Kehityskeskustelut. Lapsen itsearviointi.
Omaan tiimisuunnitelmaan konkreettisesti nämä asiat!
-Kevättalvella on tehty vanhemmille päiväkodin oma palautekysely. Jokainen ryhmä on käsitellyt palautteet tiimipalavereissaan. Myös monitahoarviointiin on vanhemmilla ollut mahdollisuus osallistua.
-Porrastus takaa rauhaa ja enemmän tilaa toimia
-Iltavuoroissa jaetaan päivällisen syövät Apiloitten ja Tähtimöitten tiloihin ruokailemaan.
Tähtimöillä ovat ruokailleet 17.30 kotiin lähtevät lapset sekä muita iltahoitoon jääviä yli 3v.
lapsia. Apiloilla syövät alle 3v. lapset ja mahdollisesti muutama vanhempi iltahoitolapsi.
Lastenhoitajien tiimit eivät ole toteutuneet suunnitellusti enää kevätkaudella. Korona-aika
asetti rajoitukset kokoontumisille.

22

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (2.7)
Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.
Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito,
medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään
asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja
viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa,
liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä
muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Lasten kanssa huomioidaan, tutkitaan ja keskustellaan päivittäisessä toiminnassa ympärillä olevista erimuotoisista teksteistä,
esim. liikennemerkit, kuvat, numerot, logot, mainokset jne. On tärkeää tiedostaa, että media ja sen merkitys ovat lisääntyneet ihmisten arjessa ja mediakasvatuksella on tärkeä rooli lasten mediataitojen tukemisessa. Aikuisen on tärkeää olla läsnä
ja tietoinen, mitä lapsi tekee tieto- ja viestintäteknisillä välineillä. Lapselle opetetaan että aina on tärkeää kertoa aikuiselle,
jos hän näkee tai kuulee sellaista sisältöä, joka pelottaa, ahdistaa tai tekee lapselle pahan mielen.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Tvt-vastaavat kokoavat ryhmät, joissa opetellaan tietotekniikan perustaitoja. Lapsiryhmissä käytetään ikätasoon sopivia pelejä ja sovelluksia. Jutellaan vanhempien kanssa pelaamisen ikärajoista, vanhempien tietoisuudesta pelien sisältöön liittyen, peliajan rajaamisesta ja
siitä, että lapsella säilyy toden ja leikin välinen raja.
Pysähdytään tutkimaan erilaisia kuvia ja tekstejä, jaetaan ajatuksia. Kuunnellaan lasten
ajatuksia tehdyistä harjoitteista.
Henkilökunta on läsnä laitteiden käytössä ja kuuntelee ryhmän tarpeita.
TVT-vastaavat Piia Niva ja Minna Kettunen

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:
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Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Ovatko sovellukset järkeviä opetustarkoitukseen? Onko uudet laitteet saatu tehokkaaseen käyttöön? Tarvitaanko henkilökunnalle lisäkoulutusta? Onko saatu sopivaa koulutusta?
Toivotaan lisää koulutusta esim. päivälepoajalle tai TVT-vastaavien vierailuja ryhmään, jolloin
laitteita käytetään yhdessä ja henkilökunta rohkaistuisi käyttämään laitteita. Ryhmiin ja vanhemmille on jaettu listaa hyvistä sovelluksista/ käyttötavoista. Lisäkoulutuksen myötä uskotaan, että iPadien käyttö lisääntyisi/ monipuolistuisi. Isojen näyttöjen käyttöön on saatu koulutusta. Näytöt ovat olleet monipuolisessa käytössä. Eteisten infonäytöt ovat olleet vähällä
käytöllä. Molempien näyttöjen käyttöön on mahdollista saada lisäkoulutusta. Jatkossa panostetaan infonäyttöjen käyttöön (vanhemmille tiedottaminen, kuvat toiminnasta vanhempien
näkyville).
Ryhmiin on luotu/ luodaan säännöt pelaamiseen liittyen: kauanko voi pelata kerrallaan, missä
tilassa pelataan, jotta muut voivat jatkaa leikkejään häiriintymättä. Lasten ja huoltajien kanssa
on keskusteltu esim. pelien ikärajoista.
Lasten kanssa on katseltu erilaisia kuvia ja keskusteltu niistä, esim. voiko kuvassa näkyvä olla
totta. Arjessa harjoitellaan kuvanlukutaitoa esim. retkellä liikennemerkkejä tutkimalla.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen (2.7)
Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.
Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimin-taan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.
Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tu-leminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa
kunnioite-taan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen.
Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla
lapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Henkilöstö huolehtii
siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kaut-ta lasten käsitys
itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Lapsi on aktiivinen ja vastuullinen toimija, jonka mielipiteet, toiveet ja tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Kaikilla
lapsilla tulee olla mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen iästä, kehitystasosta ja taidoista riippumatta. On tärkeä huomioida, että osallisuus on kaik-kien lasten, ei vain puhuvien, oikeus. Aikuisen on tärkeää huomioida ja varmistaa se, että kaikkien lasten mielipide tulee kuulluksi. Aikuinen on aktiivinen ja aloitteellinen vuorovaikutussuh-teessa lapseen.

Sensitiivinen ja arvostava kohtaaminen on tärkeää lasten, vanhempien ja työntekijöiden kesken.
Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Kannustetaan lasta itseilmaisuun, toteutetaan lasten aloitteita arjessa sekä leikissä. Jokainen
lapsi on huomioitu yksilönä ja pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan toiveet mukaan toimintaan. Jokaisella lapsella on mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa esim. leikin valintaan. Pienten lasten kanssa työskenneltäessä on aikuisen havainnoilla tärkeä merkitys. Aikuiset
asettavat turvalliset ”raamit” toiminnalle, lapset saavat niiden puitteissa toteuttaa itseään.
Toimintaa muokataan lasten aloitteiden perusteella. Vieraillaan toisissa ryhmissä pienissä porukoissa. Aikaisissa aamuissa ja illoissa lapset saavat leikkiä toisten ryhmien tiloissa.
Lasten kuuntelu ja jokaisen huomioiminen on tärkeää. Pienryhmätoimintaa ja porrastamista on
lisätty ja käytetään aktiivisesti. Tehdään yhteiset pelisäännöt: mikä meille on tärkeää, jotta
päiväkodissa on hyvä olla ja oppiminen mahdollistuu. Huomioidaan eritasoiset oppijat ja temperamentit. Lapsilta tullut palaute huomioidaan toiminnassa ja toimintaa muokataan lasten kertoman perusteella. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan kielenkehityksen taso huomioiden, jotta
lapsi tulee ymmärretyksi. Tehdään lapsen kertomat jutut ja toiveet näkyviksi päiväkodissa. Eriytetään lasten kielenkehityksen taitojen mukaan. Pcs-kuvia käytetään myös osallisuuden lisäämiseksi esim. leikkitaulujen avulla. Annetaan lapsille vastuuta iän ja taitotason mukaan, annetaan valinnanmahdollisuuksia. Huoltajat ja lapsi osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen, erityisesti vasukeskusteluissa.
Tavoitteena panostaa siihen ,että saadaan vanhemmat antamaan palautetta ja kertomaan toiveita enemmän toiminnastamme.
Toimintaa muokataan lasten aloitteiden perusteella. Vieraillaan toisissa ryhmissä pienissä porukoissa. Aikaisissa aamuissa ja illoissa lapset saavat leikkiä toisten ryhmien tiloissa. Korona-aikana
pyrimme välttämään ryhmien sekoittumista niin hyvin kuin se on vuoropäiväkodissa mahdollista.
VakaMukana sovelluksen kommenttikenttää käytetään päivittäin apuna tiedonkulussa. Tiedonkulkua koteihin on parannettu vanhempien Whatsapp-ryhmillä.
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Lasten kanssa jutellaan, ovatko he saaneet osallistua toiminnan suunnitteluun. Vasukeskusteluissa kysytään palautetta. Monitahoarviointi ja työhyvinvointikysely mukana arvioinnissa.
Jokaisella lapsella on mahdollisuus vaikuttaa. Lasten omat aloitteet ovat toteutuneet mm. leikeissä, askarteluissa, unisatujen valinnassa ja arjen asioissa (ruokailut, lepopaikkojen valinta).
Myös pienten lasten kanssa harjoitellaan itseilmaisua ja omatoimisuutta. Aikuisilla on sensitiivisyyttä huomata pienen lapsen aloitteita ja sanoittaa niitä.
Aikuiset asettavat turvalliset ”raamit” toiminnalle, lapset saavat niiden puitteissa toteuttaa itseään.
Lapsilta tuleviin ideoihin tartutaan ja nähdään ne uusina mahdollisuuksina.
Osallisuutta arjessa lisätty pienin askelin. Joustava aikataulutus ja pienryhmätoiminta mahdollistaneet lapsen kuulluksi tulemisen ehkä aikaisempaa paremmin.
Jokainen lapsi on huomioitu yksilönä ja pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan toiveet mukaan toimintaan. Lasten toiveita ja mielipiteitä kysytty ja pysähdytty kuuntelemaan arjessa aikaisempaa enemmän. Lastenhaastattelut ovat olleet käytössä joissakin ryhmässä. Vuorovaikutustaitojen opetteleminen on kuulunut jokapäiväiseen arkeen.
Vasukeskustelut, vanhempainillat ja tulkkauspalaverit on järjestetty. Lapsilta ja huoltajilta on
kyselty toiveita ja ideoita päiväkotiarkeen vasukeskusteluissa ja päivittäisissä kohtaamisissa.
Vanhemmilla on tietoisuus siitä, että lapsiryhmiin saa tulla seuraamaan toimintaa ja osallistumaan siihen. Lasten leikkejä on havainnoitu, rikastettu ja johdateltu. Seuraavalla toimikaudella
tehdään päiväkodin oma palautekysely toiminnastamme.
Kaulanauhakuvia on jonkin verran käytetty, mutta kuvien käyttö koetaan haasteelliseksi kiireisessä arjessa. Otamme kuvien käytön kehittämiskohteeksi (mm. koulutuksiin osallistuminen),
koska kuvien käyttö lisää osallisuutta. Porrastamista siirtymätilanteissa tulisi lisätä ja systemaattisemmin käyttää kuvia sekä sitoutua niiden käyttöön. Myös vierailuja toisiin ryhmiin voisi tehdä
enemmän, tehdä enemmän yhteistyötä ryhmien kesken.
Ryhmissä on ollut avustavaa henkilökuntaa, joka on tukenut lasten osallisuutta auttamalla lasta
toimimaan päiväkodin arjessa. Lapselle nimetty aikuinen on ollut tarpeen tietyissä tilanteissa,
esim. iltahoidossa. VakaMukana-sovelluksen viesti-kenttää voisi käyttää enemmän tiedottamiseen.
Tiedottaminen Whatsappin kautta on koettu toimivaksi.
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Kielten rikas maailma (4.5)
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen
tukeminen kytkeytyy lapsen monilukutaidon kehittymiseen (luku 2.7). Lisäksi se on yhteydessä muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään laaja-alaiseen osaamiseen. Kehittyvät kielelliset taidot avaavat lapsille
uusia vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.
Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista pa-lautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Kieleen tutustuminen tapahtuu varhaiskasvatuksessa arjen kaikissa vuorovaikutustilanteissa työntekijöiden ja toisten lasten
kanssa. Kielen oppimisen tukena käytetään mm. monipuolisesti kuvia ja tarvittaessa esimerkiksi tukiviittomia.

Tavoitteisiin pyrimme leikin ja aikuisen tuen avulla.
Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Leikki. Lasten keskinäinen roolileikki on tärkeää, siihen tuomme lisää kielen osa-alueita
seuraamalla ja osallistumalla leikkiin ja tuomalla siihen uusia kielen elementtejä. Ohjatussa
leikissä ja tuokioilla hyödynnämme lapsilta tulleita ideoita ja rikastamme niitä esimerkiksi
perinneleikein tai riimein. Kielen kehitys alkaa pienistä hetkistä pienessä ryhmässä ja siitä laajenee koko ryhmän riemuksi.
Päivittäiset toiminnot. Sanoittaminen arjen hetkissä. Pukemisen, ruokailun, vessa-asioiden
hoitamisessa nimeäminen ja vuorovaikutus. Vanhempien kanssa päivittäinen keskustelu ja
lapsen edistyksen kertominen.
Kielelliset taidot. Lastenkirjallisuuden, lorujen, runouden, tarinoiden, satujen ja riimien hyödyntäminen kielen rikastamiseksi. Kainuun murteen huomioiminen ja vaaliminen arjessa. Sekä
äidinkielen että lapsiryhmästä tuttujen vieraiden kielien hyödyntäminen lasten kielenkehityksessä, esimerkiksi vieraskielisin lauluin ja leikein. Lapsen havainnointi, ymmärrys lapsen
fonologisesta tietoisuudesta ja sen perusteella kielen- ja puheenkehityksen rikastaminen ja
lukutaidon rakentelu. S2-opetusta eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille.
Arjessa tukena. Pcs-kuvat, tulkkaus, tukiviittomat, lähikirjasto, vuorovaikutus sekä päivähoidossa että päiväkodin lähiympäristössä. Kuvien käyttö tukee kielenkehitystä sanoittamisen
rinnalla. Päiväkodin välineistö oppimisen tukena: pelit, lelut, tabletit.
Saduttamisen lisääminen arjessa.
Laulu- ja musiikkihetkien lisäämistä.
Tehdään ketut ja lumiukot sekä hyödynnetään valmiita kielenopettelun paketteja esim. halinalle, lauran päivä, askeleittain, pienin askelin, S2 yms.
Aikuisen tehtävänä on huomioida kaikkien lasten vuorovaikutusaloitteet tasapuolisesti ja vastata niihin. Puheen lisäksi lapset kommunikoivat ilmein, elein ja äännähdyksin.
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Toiminnan sanoittamista sekä asioiden nimeämistä on tehty ja se nivoutuu kaikkeen päivittäiseen toimintaan. Aikuinen on leikkinyt ja rikastuttanut lasten leikkejä kielellisesti. Vanhempien
kanssa on keskusteltu aina tulo- ja lähtötilanteissa ja kerrottu lapsen edistymisestä. Vieraskielisiä lauluja on otettu jonkin verran mukaan toimintaan.
Laulu- ja musiikkihetkiä on pidetty säännöllisesti omissa ryhmissä ja ryhmien kesken.
Lastenkirjallisuutta, loruja, runoja, riimejä, perinneleikkejä- ja tarinoita on hyödynnetty arjessa.
Satuja on luettu ja kuunneltu päivittäin ja saduttamista hyödynnetty esim. lasten kuvallisissa
töissä ja äitien-ja isänpäiväkorteissa. Myös spontaania lapsilähtöistä saduttamista on tehty.
Kirjaston palveluja on käytetty ahkerasti.
Pcs-kuvat ja tulkkipalvelut ovat olleet käytössä.
Lasten sanavarasto on kehittynyt vuoden aikana yksilöllisesti. Kettu- ja lumiukkotestaukset
tehty 3 ja 5 –vuotiaille lapsille. S2-opetusta on toteutettu ryhmissä arjen toiminnoissa ja leikissä. Lauran päivä, Pienten kielireppu, Kielinuppu ja Pienin askelin -materiaalit olleet käytössä.
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Ilmaisun monet muodot (4.5)
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten musiikillisen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun
kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muoto-jen luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja
oppimisen taidot kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla.
Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja
il-maisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä osal-listumisen ja vaikuttamisen
osa-alueilla.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen toiminnassa tarjotaan päivittäin lapsille omaehtoista tai ohjattua toimintaa ilmaisun parissa. Varhaiskasvatuksen toiminnassa on tilaa lapsista lähtöisin olevalle luovuudelle ja kekseliäisyydelle. Lasten kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset aiheet huomioidaan työtapojen valinnassa. Varhaiskasvatuksen työntekijät keskustelevat lasten kanssa ja havainnoivat lasten toimintaa lapsilähtöisten ideoiden toteutumisen mahdollistamiseksi.
Varhaiskasvatuksen arjessa mahdollistetaan lapsille omaehtoinen kulttuurin tuottaminen sekä luodaan tilaisuuksia päästä
esiintymään toisille lapsille ja aikuisille. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan esiintymisen erilaiset tavat ja toimintamallit, esimerkiksi esitys voi olla ennalta nauhoitettu, animaatio jne.
Lapsilla tulee olla tieto varhaiskasvatuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Kaikkien välineiden ei tarvitse olla esillä, mutta
lapsilla on oltava tieto esimerkiksi kuvien kautta siitä, mitä he voivat käyttää.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Tarjotaan lapsille elämyksiä taiteen eri osa-alueilta. Osallistutaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin,
esimerkiksi Silmun esitykset, konsertit, taidenäyttelyt, museovierailut ja kirjastokäynnit.
Pidetään huolta, että toimintaympäristö on innostava ja lasta mukaansa houkuttava. Toimintaympäristössä on esillä ja saatavilla monipuolisesti materiaaleja ja välineitä lasten käy
ttöön.
Ympäristöä muutellaan lasten ideoiden ja kiinnostuksen pohjalta. Hyödynnetään arjessa aikuisten taitoja ja vahvuuksia (nukketeatteri, laulikset, liikunta) yli osastorajojen. Annetaan
lapsille tilaa ja mahdollisuuksia esiintyä ja esittää toisille aikaansaannoksiaan. Rohkaistaan itseilmaisuun aikuisen tuella.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Miltä ympäristö näyttää? Onko toiminnan monipuolisuus toteutunut? Millaisia esityksiä
on koettu? Missä on vierailtu?
Toiminta on eri ryhmissä melko monipuolista
Entistä enemmän toimintaa yli osastorajojen, jonkin verran ollut jo, mutta kehitettävää jatkoa
ajatellen.
Tartutaan lasten vahvuuksiin ja tuetaan niitä.
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Mahdollisuuksien mukaan vierailtu koulun tilaisuuksissa, konserteissa, bussiretkillä, yms.
Huomataan hyvä kaikissa lapsissa, vanhemmissa ja työkavereissa

Kirjastoa olisi voitu käyttää enemmänkin.
Aikuisten ja lasten esittämiä nukketeatteri yms. esityksiä esitettiin mutta niitä voisi olla
enemmänkin.
Koronan takia peruuntui monet, esim. seurakunnan ja kaukametsän tapahtumat.
Taidetta on tehty paljon, tutustuttu erilaisiin materiaaleihin ja taiteenteko tapoihin.
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Minä ja meidän yhteisömme (4.5)
Lasten elinpiiri laajenee heidän aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella. Kodin perinteiden, toimintamallien,
arvojen ja katsomusten lisäksi lapset kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen tehtävä on kehittää
lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Tehtävää lähestytään eettisen
ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Toiminnassa
voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi satuja, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, erilaisia mediasisältöjä sekä
vierailijoita, vierailuja ja lähiympäristön tapahtumia. Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alue tukee erityisesti lasten
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista
(luku 2.7).
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien säännöt luodaan yhdessä lasten kanssa ja laitetaan lasten nähtäville kuvilla tai muutoin
lapsille sopivalla tavalla havainnollistettuina. Säännöistä ja niiden perusteluista tulee aidosti keskustella lasten kanssa.
Kajaanin varhaiskasvatuksessa on laadittu katsomuskasvatukseen yhteiset ohjeet, jotka löytyvät Intrasta (Sivistys-> Varhaiskasvatus-> Ohjeet) ja pdf-lomakkeista.

Päivästruktuurit ovat näkyvillä ryhmissä. Lapset osallistuvat sääntöjen laadintaan ikätasoisesti.
Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Erilaisten retkien kautta tutustutaan lähiympäristöön. Käydään kirjastossa,osallistutaan erilaisiin
lapsille suunnattuihin tapahtumiin, tehdään bussiretkiä.
Oman talon sisällä tehdään vierailuja toisiin ryhmiin. Järjestetään yhteistä toimintaa eri ryhmien
kesken esim. yhteiset laulikset, nukke- ja pöytäteatteriesitykset.
Tutustumme suomalaiseen kulttuuriin ja kansanperinteisiin. Myös eri kieli- ja kultturitaustaiset
lapset huomioidaan toiminnassa.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Otamme vastaan palautetta. Kirjataan vierailut ja saadut palautteet.
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Onko jokainen ryhmä saanut kuvitettua päivästruktuurin ja säännöt seinälle?
Päivästruktuuri on melkein kaikissa ryhmissä. Päivästruktuuri on koettu hyväksi. Sääntöjä on
käyty lasten kanssa keskustellen läpi.
Huoltajilta on kyselty palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti vasukeskusteluissa ja päivittäisissä kohtaamisissa.
Vierailuja ei ole kirjattu mihinkään, palautteet on kirjattu viestivihkoihin ja käsitelty tiimeissä.
Ryhmät ovat tehneet jonkin verran yhteistyötä eri ryhmien kesken, on vierailtu toisissa ryhmissä/osastoissa, pienet käyneet jonkin verran tutustumassa tulevaan syksyn ryhmään/tiloihin.
Korona-rajoitukset ovat vähentäneet yhteistyötä ryhmien kesken.
Päiväkodin lähiympärisöön on tehty retkiä mm. leikkipuistoihin ja metsiin.
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Tutkin ja toimin ympäristössäni (4.5)
Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa lapsille valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään. Lapsia ohjataan
tutkimaan ja toimimaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun
kehittymistä sekä vahvistaa myön-teistä suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy myös ympäristökasvatusta ja teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin liittyvät omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat
lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. Lasten kehittyvä taito nimetä asioita
sekä käyttää erilaisia käsitteitä edistää monilukutaitoa.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma. Hankinnat teh-dään harkiten ja suositaan
välineitä, jotka ovat kestäviä ja tarvittaessa korjattavia. Askarteluissa hyödynnetään kierrätys- ja luonnonmateriaalia.
Lapsia ohjataan käyttämään vettä ja sähköä tuhlaamista välttäen. Lasten kanssa harjoitellaan ja opetellaan ruuan arvostamista. Yhdessä voidaan esimerkiksi seurata ruuan hävikkiä. Opetellaan ruuan annostelua: ”minkä verran jaksan syödä?”.
Merkkipäiviä juhlistettaessa suositaan aineettomia lahjoja. Varhaiskasvatuksessa erilaisissa juhlissa suositaan erilaisia leikkejä
ja muuta toimintaa herkkujen sijaan.
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lasten kanssa kierrättämistä päivittäisessä toiminnassa. Ryhmissä lajitellaan jätteet kierrätysastioihin yhdessä lasten kanssa.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Uusi monitoimitalo antaa monia mahdollisuuksia: kirjasto, iso liikuntasali, yhteiset tilat ja
laajempi työyhteisö. Toiminnallinen yhteistyö koulun ja kirjaston kanssa, satutunnit kirjastossa, lukutunnit alkuopetuksen kanssa. Toivotamme tet-harjoittelijat tervetulleeksi. Halu
tehdä yhteistyötä, aloitamme pienin askelin, sillä omankin päiväkotityön rakentuminen kestää
aikansa.
Tutustumme aktiivisesti myös lähiympäristön rakentamattomiin alueisiin, hyödynnämme lähimetsää leikkialueena. Osallistumme yhteisiin lipunnostoihin ja leikkitapahtumiin. Järjestämme pihansiivoustalkoot keväisin tai osallistumme lähiympäristön talkoisiin. Rakennamme alueellista yhteistyötä lähipäiväkotien kanssa, esimerkiksi esioppilaille tulossa kevätrieha. Kutsutaan Ekokympin orava kertomaan jäteasioista.
Ohjataan lapsia syömisasioissa annostelemaan sopivasti, ottamaan ruokaa linjastosta ja lajittelemaan jätteet oikein.
Pysähdymme lapsen kanssa ihmettelemään ympäristöä, aikuisella on aikaa lapsen kanssa
yhdessä tutkimiselle. Aikuinen tarkkailee lasten mielenkiinnonkohteita ja tarttuu niihin.
Opetamme lapsia käsipyyhepaperin käytössä ja käsien pesussa (esim. vain yksi paperi kuivaukseen, yksi painallus saippuaa, turhat pesut pois) Opetetaan järkevää piirustuspapereiden ym.
materiaalien käyttöä.
Jätteiden lajittelun kehittäminen; sekajäte, palava jäte ja biojäte erikseen.
Tartutaan pieniinkin asioihin ja lasten kysymyksiin ympäristöstä, otetaan selvää ja etsitään tietoa asioista yhdessä. Rikkinäiset välineet hävitetään ja opetetaan lapsille asianmukaista tavaroiden ja välineiden esim. kirjojen ja lelujen käsittelemistä. Opetetaan arvostamaan niitä.
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Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Millaisia tapahtumia on ollut?
Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Onko lapsen ajattelussa ja toiminnassa tapahtunut kehitystä? Miten arjessa on toimittu?
Olemme monipuolisesti hyödyntäneet monitoimitalon käytettävissä olevia tiloja (mm. kirjaston
käyttö). Lähiympäristöön on tehty retkiä luontoon tutustuen. Paikallisliikennettä on käytetty
kaupungin alueella liikkumiseen.
Yhteistyötä on tehty toisten päiväkotien ja lähikoulujen kanssa. Olemme osallistuneet erilaisiin
tapahtumiin, mm. näyttelyihin sekä musiikki- ja liikuntatapahtumiin. Lapsille ja heidän perheilleen on järjestetty koko talon yhteisiä ja ryhmien omia toiminnallisia tapahtumia.
Kevään -20 koronatilanne on vaikuttanut tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Isoja
yhteistapahtumia, juhlia yms. ei ole voitu järjestää ja joukkoliikennettä ei ole voitu käyttää.
Yleiseen hygieniaan on kevään -20 aikana kiinnitetty erityistä huomiota kaikessa toiminnassa.
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Kasvan, liikun ja kehityn (4.5)
Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyy liikkumiseen, ruokakasvatukseen, ter-veyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja
arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.
Paikallisesti päätetyt asiat:
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä lapsille tarjotaan ravintosuositusten mukaisia aterioita. Varhaiskasvatuksessa tarjottavien aterioiden myötä lapset tutustuvat suomalaiseen ja kainuulaiseen ruokakulttuuriin. Varhaiskasvatuksessa tarjottavien
aterioiden myötä lapset tutustuvat suomalaiseen ruokakult-tuuriin, ruokailutapoihin ja erilaisiin ruokiin. Varhaiskasvatuksessa kannustetaan lapsia terveellisiin ruokailutottumuksiin. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan valtakunnalliset ravitsemussuositukset.
Kajaanin LiikuntaVasu toimii lasten liikkumista ohjaavana suunnitelmana, joka löytyy Kajaanin kaupungin intrasta (Varhaiskasvatus-> lomakkeet -> liikunta) ja pdf-lomakkeista.
Kajaanin varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelmas-sa Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatusyksiköt toteuttavat ohjelmaa omien kehittämiskohteidensa kautta ja Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa pyritään siihen, että lapsi liikkuu varhaiskasvatuspäivän aikana kaksi tuntia.
Kaikissa päiväkodeissa toimii nimetyt liikuntavastaavat, joiden tehtävänä on yhdessä muun var-haiskasvatusyksikön henkilöstön kanssa edistää ja koordinoida varhaiskasvatuksessa olevien las-ten liikkumista.
Lasten motorista kehitystä havainnoidaan päiväkodeissa motorisen kehityksen havainnointilomakkeen avulla. Lasten motoriseen kehitykseen liittyvä havainnointilomake täytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhteydessä vuosittain.

Kasvan, liikun ja kehityn
Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Aikuisen asenne, sekä kasvatuksen ammattilaisten että vanhempien, ratkaisee paljon.
1. Liikunta.
Liikuntasuositus on kolme tuntia päivässä. Monipuolinen ympäristö ja välineistö, hyödynnetään
lähiympäristöä, päiväkodin pihaa, koulun tiloja, lähimetsää. Salivuorot jokaisella ryhmällä. Välineistö on ikätasolle sopivaa ja ehjää. Lapsille tarjotaan runsaasti omaehtoista liikuntaa.
Lapsi saa itse valita välineistönsä ja suunnitella itselleen toimintaa. Jokaiseen ryhmään otetaan käyttöön liikuntaväline- kortit, joiden pohjalta lapsetkin voivat osallistua liikuntatuokioiden
suunnitteluun. Ohjatussa liikunnassa huomioidaan lasten kehitystasot ja omat ideat. Kannustetaan arkiliikuntaan: portaikko, kävelyt, ulkoilut. Ohjataan vanhempia kannustamaan lapsia
liikkumaan. Mallintaminen kannustaa liikkumaan. Aikuinen huolehtii, että lapsi pääsee liikkumaan turvallisissa rajoissa ja herkkyyskautensa mukaan. Sallitaan monipuolinen liikkuminen, omatekemät välineistöt, ollaan luovia ja keksitään uusia liikuntatapoja.
Päiväkodissamme järjestetään kertaluontoisesti joulun alla ja keväällä lasten hakuhetkeen liikunnallista toimintaa, jonka suunnitteluun lapset osallistuvat. Järjestetään liikunnallinen kevätjuhla Vimpelissä 2020. Jokaisessa ryhmässä toteutetaan Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmaa. 4-5- vuotiaat osallistuvat Kajaani Dancen Päät ja hännät- hankkeeseen syksyn ajan. Lapset pääsevät
uimaan, hiihtämään ja luistelemaan päiväkotivuoden aikana. Dokumentoidaan liikkumista kirjaamalla ja kuvaamalla. Arvioidaan lasten taitoja motoristen taitojen arviointilomakkeella, niiden perusteella muokataan toimintaa ja tavoitteita sekä yksittäisten lasten että koko ryhmän
osalta. Päiväkodissa on oma liikuntavastaava, jolta saa ideoi ta. Henkilöstön sitoutuminen liikunnallisuuteen tärkeää! Liikuntakasvatuksen tukena toimintaterapeutit ja fysioterapeutit.
Puhutaan lasten kanssa turvarajoista, aikuinen huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja on aktii-
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visesti läsnä liikuntatilanteissa.
2. Ravinto. Puhutaan positiivisesti ja kannustavasti ruuasta. Vanhempien kanssa jutellaan lapsen syömisistä ja siihen liittyvistä tavoitteista. Jamix apuna, lapsi tietää mitä ruokaa tarjotaan.
Huomioidaan allergiat ja eettiset rajoitteet. Mallioppimisen tärkeys ruokailussa, mitä aikuisettekevät? Kannustetaan maistamaan! Lapsi saa itse osallistua annosteluun ja opetella
syömään sopivasti.
3. Lepo. Kaikille mahdollistetaan päiväleporauha, aivot tarvitsevat pitkän päivän välissä lepoa.
Pienillä lapsilla kuunnellaan kodin toiveita tarkasti. Kodeilla on vastuu yöunesta. Päiväkodin tilat
järjestetään niin, että lapsella on mahdollisuus yksinoloon t ai rauhoittumiseen halutessaan.
Ryhmissä voidaan hyödyntää Neuvokas perhe- materiaalia.
Liikuntavastaavana toimii Tuija Kyllönen.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Huomioidaan saatu palaute ja perheiltä tulevat uudet ideat. Pohditaan henkilökunnan kesken,
onko liikunta-, ravinto- ja vessa-asiat sujuneet malliikkaasti ryhmissä.
Huomioidaan saatu palaute ja perheiltä tulevat uudet ideat. Pohditaan henkilökunnan kesken,
onko liikunta-, ravinto- ja vessa-asiat sujuneet malliikkaasti ryhmissä.
Liikunta
Osassa ryhmiä käytetty motoristen taitojen havainnointilomakkeita. Hyväksi arviointivälineeksi
-

arviointivälineeksi todettu-> kaikkiin ryhmiin käyttöön

-

Motoristen taitojen havainnointikaavaketta päivitetty. Enemmän ryhmiin käyttöön.
Havainnointiin tulossa koututusta syyskauden aikana

-

Koko talo mukaan Ilo kasvaa liikkuen – hankkeessa-> pienin askelin eteenpäin-> jokaisessa ryhmässä toteutettu päivittäistä liikkumista eri välineillä.

-

Salivuorot toteutuneet

-

Liikkumisessa hyödynnetty omaa jumppasalia, osittain koulun salia, luistelukenttiä,
hiihtolatuja, puistoja, metsiä, uimahallia, päiväkodin/koulunpihaa.

-

Liikuntatuokioilla kyselty lasten toiveita liikkumiseen

-

Ulkovarastojen ovissa pihasäännöt kesälle ja talvelle-> jokainen voisi käydä kertaamassa pihasäännöt!

-

Siivottu rikkinäiset liikuntavälineet roskikseen.

-

Aikuinen mukana liikkumassa yhdessä lasten kanssa

-

Osallistuttu (Talvikit, Orvokit, Leinikit, Tähtimöt ja Esikot) Kajaani Dancen Päät ja hän-
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nät –hankkeeseen.
-

Kajaanin päiväkotien liikuntavastaavat kokoontuneet 4 kertaa toimintakauden aikana
miettimään ja kehittämään lasten liikuntaan liittyviä asioita

-

Liikuntavasua päivitetty liikuntavastaavien kanssa

Ravinto
-

pääsääntöisesti lapset ovat itse saavat annostella oman ruokansa

-

lapsilla maistatettu ruokia

-

on keskusteltu lasten kanssa ruuasta, sen monipuolisuudesta.

-

Aikuiset ovat ruokailleet lasten kanssa sekä mallintaneet ja ohjanneet lapsia.

-

Aikuiset huolehtineet ruoka-aine-allergisten sekä eettisen ruokavalion omaavien lasten ruokailusta.

-

perinneruokiin tutustuminen toteutunut

Lepo
-

Kaikki lapset käyneet levähtämässä/ nukkumassa päiväunet. On kuunneltu vanhempien toiveita lasten päiväunien pituudesta. Mutta on myös keskusteltu päiväunien tärkeydestä.

On järjestetty lapsille omia rauhoittumisen paikkoja päivälevon ajaksi
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Eri kieli- ja kulttuuriryhmien varhaiskasvatuksen toteuttamista (4.7)
(täytetään tarvittaessa)
Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee eri kieli- ja
kulttuuritaustaisten lasten mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenä luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa, pienryhmätoiminnassa ja yksilöopetuksena. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kotouttamisohjelmaan ja intraan koottuja maahanmuuttajatyössä käytössä olevia toimintamalleja ja materiaaleja.
Jokaisessa päiväkodissa on nimetty maahanmuuttajatyön yhteyshenkilö, joka huolehtii osaltaan yksikkönsä tiedottamisesta
maahanmuuttajatyöhön liittyvissä asioissa. Yksikköjen yhteyshenkilöt perehdyttävät, ohjaavat ja neuvovat uutta henkilöstöä
niissä ryhmissä, joissa on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. He ohjeistavat tulkkausten tilaamisen ja toteuttamisen. Yhteyshenkilöt neuvovat mistä materiaalit ja tieto löytyvät. He osallistuvat yhteyshenkilötapaamisiin ja kehittävät sekä jakavat hyviä
käytäntöjä.

Näin toimimme ja
näin
osallisuus
näkyy:

Etsitään yhteistä kieltä, autetaan kuvilla. Hyödynnetään materiaaleja ikä- ja taitotason
mukaan. Tulkkauspalvelut. Tuetaan leikkiin pääsyä.
Käytämme arjen tilanteissa puhelimen kielen kääntäjä- sovellusta.
Maahanmuuttajalasten asioista vastaa Tiina Ojavuo.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Arviointisuunnitelma
ja arviointi:

Onko lapsi oppinut kieltä? Onko saanut kavereita? Ovatko vanhemman ymmärtäneet päiväkodin arkea?
Henkilökunnan taukotilassa on S2-kansio, josta löytyy materiaaleja. Materiaaleja on hyödynnetty ja niiden hyödyntämiseen panostetaan myös jatkossa (aikaa materiaaleihin perehtymiseen). Intrassa henkilökunta voi käydä tutustumassa materiaaleihin itsenäisesti. Jokainen
henkilökunnan jäsen on vastuussa S2-opetuksesta. Materiaaleina käytetään esim. Lauran
päivää, Kielinuppua (youtube), pienten kielireppu, kielipeda, Sanasäkki.
Lasten säännöllinen osallistuminen varhaiskasvatukseen on vahvistanut lapsen kielitaitoa ja
auttanut kaverisuhteiden syntymistä.
Tulkki- ja käännöspalveluita käytetty Vasu-keskusteluissa ja arjen tilanteissa. Lasten kanssa
ymmärtämisen tukena käytetty kuvia ja elekieltä.
Kielimuuri aiheuttanut ajoittain haasteita vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun vanhemmille
arjessa.
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Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen (7.1)
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen . Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.
Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan
arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. (4.2)
Paikallisesti päätetyt asiat:
Jokainen varhaiskasvatusyksikkö laatii varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvan vuosisuunni-telman toiminnalleen ja yksikkökohtaisesta vuosisuunnitelmasta tehdään tarkennuksia tiimin tasolle. Vuosisuunnitelmat ja niiden toteutuminen arvioidaan toimintakauden päätteeksi. Yksik-kökohtainen vuosisuunnitelma julkaistaan päiväkodin nettisivuilla. Huoltajilla on oikeus nähdä yksikkökohtainen vuosisuunnitelma halutessaan myös päiväkodilla.
Jokaisessa tiimissä toteutetaan säännöllistä ja jatkuvaa itsearviointia. Arvioinnin ja kehittämisen tukena käytetään pedagogista dokumentointia. Tiimipalavereiden aiheena on tärkeää olla tii-missä toteutettavan pedagogiikan arviointi ja kehittäminen

Arvioinnista nousseet kehittämisen
tavoitteet ja suunnitelma sen toteuttamiseksi:

Lasten kanssa käytetään erilaisia havainnointi- ja arviointimenetelmiä. Niiden toimivuutta
tarkkaillaan ja niitä kehitetään lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Huomioidaan sekä yksittäisten
lasten että koko lapsiryhmän tavoitteet.
Keväällä 2018 on tehty työyhteisöarviointi, jonka perusteella on valittu kehittämiskohteeksi tiedonkulku ja siihen liittyen yhteiset pelisäännöt sekä käytänteet.
Työyhteisön tiedonkulku; WhatsApp-viestit ovat toimiva tiedottamisen tapa päiväkodin sisäisessä viestinnässä, tätä käytetään aktiivisesti ja huolehditaan, että tieto saavuttaa jokaisen;
esim. kirjataan viestivihkoon saapuneesta viestistä.
Työvuorojen suunnittelussa tulisi huomioida, että tiimin kaikki jäsenet voivat osallistua tiimipalaveriin (toisista ryhmistä nukuttamisapu). Tiimipalaverit tulee suunnitella jokaiselle kuukaudelle niin lasten asioiden käsittelylle kuin tiimin toiminnalle.
Pedatiimit ja lastenhoitajien tiimit säännöllisiksi. Lastenhoitajien tiimi kaksi kertaa syyskaudella
ja kaksi kertaa kevätkaudella sekä pedatiimi kaksi kertaa kuukaudessa. Molemmat tarpeen
mukaan useammin.
Koko talon yhteisiä palavereja pidetään tarvittaessa. Suunnittelu- ja arviointilauantait pidetään
syys- ja kevätkaudella.
Hyödynnetään Vaka Mukana –sovelluksen viestikenttää lapsen kuulumisten vaihtoon, tiedonsiirtoon.
Lasten kanssa käytetään erilaisia havainnointi- ja arviointimenetelmiä: Kettutesti 3 v, Lumiukkotesti 5 v, Lukimat- ja Kummi 3-testit esioppilaille, Lauran päivä-materiaali, Kielireppu.
Lasten havainnointivihkot otetaan säännölliseen käyttöön. Lasten töitä on, kuvattu I-padille,
johon on luotu jokaiselle lapselle oma kansio tai kirja. Hyödynnetään saduttamista ja kuvia
(lapsesta) sekä videointia arvioinnin ja havainnoinnin tukena.
Vasu –keskustelut ja oppimissuunnitelmat pidetään huoltajien kanssa. Osa eskareista on ollut
mukana keskusteluissa. Tiedonsiirrot neuvolaan, esiopetukseen ja kouluun tehdään sovittujen
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käytänteiden mukaisesti.
Syksyllä laaditaan huoltajille oman talon arviointikysely. Kysely toteutetaan syksyllä ja keväällä.
Eskareilla järjestetty toiminnallinen perheilta, johon osallistuivat lapset ja huoltajat. Perheillassa huoltajat saivat kyselyssä kertoa toiveitaan ja ajatuksiaan esiopetuksen lukuvuosi- ja tasaarvosuunnitelmaan. Alle esiopetusikäisillä toteutetaan luento- ja keskustelutyyppiset vanhempainillat, joissa jaamme vanhemmille palaute-/toivelomakkeita.

Tavoitteiden
tarkennus tiimiin:

Mitä menetelmiä ja testejä on käytössä? Ikätasot?
Toteutuneen suunnitelman
arviointi:

Siirtyykö tieto tiimeihin ja tiimeissä jäsenille?
Ovatko lasten arviointimenetelmät tarkoituksenmukaisia?
Työyhteisön tiedonkulku;
WhatsApp-viestit otettu käyttöön tiedonkulun parantamiseksi. Todettiin, että tieto ei ainaa
saavuta kaikkia, vaan pysähtyy lukijaan. Myöskään WhatsApp-viesteihin ei aina saada vastauk
vastauksia kaikilta ryhmiltä. Pitäisikö kirjaamis- ja kuittaamisasioita vielä kehitellä?
Tiimipalaverit suunniteltu työvuoroihin 1 kerta/kk/osasto. Palaverit pystytty pääsääntöisesti
pitämään suunnitellusti. Tiimiaikoja käytetty myös yksittäisten lasten asioiden käsittelyyn , jos
palaverissa mukana Veo.
Tiimipalaverit koettu tärkeiksi ryhmän toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen runkona. Tiimipalavereissa sovittujen asioiden kirjaamisen tärkeys muistettava (tiimisopimus).
Pedatiimit/ lastenhoitajien tiimit toteutuneet n. 2 krt/lukukausi. Ensi toimikaudella pedatiimi ja
lastenhoitajien tiimi kaksi kertaa kuussa. Koko talon yhteisiä palavereja pidetty tarvittaessa.
Suunnittelu- ja arviointilauantait toteutuneet syys- ja kevätkaudella.
Puhelimen Vaka Mukana –ohjelmassa mahdollisuus viestien kirjaamiseen yksittäisten lasten
kuulumisten osalta. Viestit toimivat muistin tukena kerrottaessa lapsen päivästä hakutilanteissa. Tämä mahdollisuus otetaan aktiiviseen käyttöön kaikissa ryhmissä.
Lasten kanssa arvioinnissa käytössä Kettutesti 3 v, Lumiukkotesti 5 v, Lukimat- ja Kummi 3testit esioppilaille.
Lasten havainnointivihkot käytössä ryhmissä. Käytännöt havaintojen kirjaamiseen toimivat
vaihtelevasti eri ryhmissä.
Vasu –keskustelut pidetty huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmat tehty eskareille. Tiedonsiirrot neuvolaan, varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun tehty.
Arjen havaintoja tehty, kuvia ja videoita käytetty lasten arvioinnissa vaihtelevasti.
Vanhemmat vastanneet monitahoarviointiin huonosti. Jatkossa monitahoarvioinnin rinnalle
kehitetään oman talon arviointikyselyn vanhemmille.
Perinteisiin vanhempainiltoihin osallistuminen ei ole kiinnostanut vanhempia. Suunnitellaan
osallistavampia vanhempainiltoja ja tapahtumia, joissa olisivat mukana sekä vanhemmat että
lapset.

