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Varhaiskasvatussuunnitelman
Varhaiskasvatussuunnitelman
kehittéiminen
laadinta,
Iaadinta, arviointi ja kehittäminen

Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan
Iaaditaan koko kunnan varhaiskasvatusta
sosiaa|i— ja terveydenhuollon
koskevana yhteistyéssé
yhteistyössä yksityisten toimijoiden, seurakunnan, sosiaaliIasten huotajien kanssa. Tätä
Tétéi varten on perustettu tyijryhméi
edustajien ja lasten
työryhmä ( sivistyslautakunta
piiivéikodin johtaja koordinoi varhaiskasvatussuunnitelman kokoamista
17.11.2016 § 52 ) ja päiväkodin
ja jatkossa kehittämistä.
kehittéimistii. Työryhmän
Tytiryhmén jéisenet
jäsenet ovat osallistuneet valtakunnallisiin VASU—
VASUkoulutuspéiiviin tyijskentelyn
koulutuspäiviin
työskentelyn alkuvaiheessa. Koko kunnan alueella toimiva varhaiskasvatuksen
henkilésté on tutustunut varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja tydstéinyt
osa—a|ueita
henkilöstö
työstänyt osa-alueita
kehittémispéivéissii. Lisäksi
Liséiksi on perehdytty varhaiskasvatuslain 10 keskeiseen tavoitteeseen.
kehittämispäivässä.
Varhaiskasvatussuunnitelma noudattelee pitkälti
pitkéilti valtakunnallisia perusteita,
perusteita, lisäksi
Iiséiksi huomioidaan
Perehtymis— ja tyéstéimisvaiheessa
paikallisia vahvuuksia ja painotuksia. Perehtymistyöstämisvaiheessa kuunnellaan ja
Iasten huoltajia ja lapsia
Iapsia eri kyselyiden, haastatteluiden ja palautteen keinoin.
osallistetaan lasten
Varhaiskasvatussuunnitelman valmistuttua sitä
sitii esitellään
esitelléiéin huoltajille esim. vanhempainilloissa
ja se on luettavissa
Iuettavissa kunnan vwvw—sivui||a
www-sivuilla ja yksikbissé
yksiköissä paperiversiona. Kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja téydennetééin
täydennetään jatkossa tarpeen mukaan;
yhteistyétahojen,
henkiléstén ja huoltajien palaute otetaan mukaan arviointiin.
arviointiin.
yhteistyötahojen, henkilöstön
Iaadittaessa on otettu huomioon
Suunnitelmaa laadittaessa
-— Esiopetuksen opetussuunnitelma
Iasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
-— Lastensuojelulain mukainen lasten
-— Kallion alueen verkostomaisen perhekeskuksen toimintaperiaatteet

ehkéiisyn suunnitelma on liitteenä
Iiitteenéi ,, samoin Kallion peruspalvelukuntayhtymän
peruspalvelukuntayhtyméin
Kiusaamisen ehkäisyn
Iaadittu lääkehoitosuunnitelma
Iéékehoitosuunnitelma (v
(V 2013 ).
kanssa laadittu

Vuorohoidon linjaukset
Iinjaukset ja varhaiserityiskasvatuksen
varhaiskasvatussuunnitelmaan.

suunnitelma

siséiltyy
sisältyy

kuntamme

Esi— ja perusopetuksen henkilökunnalla
henkilékunnalla sekä
seka seurakunnan lapsityön
Iapsityijn edustajilla
Esivaikuttaa
varhaiskasvatussuunnitelmaan
Iaadintavaiheessa.
on
ollut
mahdollisuus
laadintavaiheessa.
Varhaiskasvatussuunnitelman kehittämisessä
kehittéimisesséi heidän
heidéin asiantuntemuksensa otetaan huomioon.
Mybs sosiaalisosiaa|i— ja ten/eydenhuollon
henkiléstélléi on mahdollisuus kommentoida
kommentoidaja
Myös
terveydenhuollon henkilöstöllä
ja antaa palautetta
varhaiskasvatussuunnitelmasta sen laadinta|aadinta— ja toteutusvaiheessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, arviointi ja kehittäminen

-— Kotoutumissuunnitelma

kehit aminen
ja

arviointi
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Paikalliset
ja
Paikalliset erityispiirteet
erityispiirteet ja
varhaiskasvatuksen jéirjestéimisen
varhaiskasvatuksen
järjestämisen
jérjestéimisen
tavat
tavat

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan
Iaaditaan siten, että
ettéi se määrittelee,
méiéirittelee, ohjaa ja tukee
jérjestéimistéi
varhaiskasvatuksen jéirjestamistéi
Iaadittaessa on otettu huomioon
järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa
Iapsiperheiden tarpeet ,, mahdollisuuksien mukaan lasten
Iasten toiveita ja
paikalliset erityispiirteet, lapsiperheiden
sekéi varhaiskasvatusta koskevan arvioinnin ja kehittämistyön
kehittéimistyijn tulokset.
seké
kehittéimistyiin
ehdotuksia sekä
tulokset. Paikallinen
mitéiéin lain,
Iain,
suunnitelmamme tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta se ei sulje pois mitään
edellyuéiméiéi tavoitetta tai siséiltéii.
siséiltééi.
edellyttéimaéi
asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää
sisältöä.
Alavieskan varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan
Iaaditaan koskemaan kaikkia kunnan alueella toimivia
varhaiskasvatuksen toimijoita ja toimintamuotoja. Kuntamme pienen koon vuoksi on ollut ja on
jéirjestéjéirajat
yhteistybtéi
järkevää tehdä
järjestäjärajat ylittéivéiéi
ylittävää yhteistybta
yhteistyötä suunnitelman tekemisesséi
tekemisessä ja jatkoarvioinnissa.
jéirkevéiéi
jarkevéia
tehdéi jéirjestéijéirajat
Erityisenéi painotuksena on ollut hyvien, olemassaolevien toimintatapojen esiin nostaminen ,,
Erityisenä
kehittiimiskohteiden löytäminen
Iijytéiminen ja yhtenéiisen
yhteistyémuotojen
kehittéimiskohteiden
Iijytéminen
Iapsen oppimispolun
yhteistyömuotojen ja kehittämiskohteiden
yhtenäisen lapsen
varhaiskasvatusiéstéi
takaaminen varhaiskasvatusiéistéi
varhaiskasvatusiästä aina peruskoululaiseksi saakka.
Mikali kunnassamme on jatkossa tarjolla vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen
Mikéili
Mikäli
katsomukseen perustuvaa varhaiskasvatusta,
varhaiskasvatusta, téiméin
tämän suunnitelman yleiset tavoitteet ja
myés sitä.
sité.
toimintaperiaatteet koskevat myös
myiis
sitéi.
etta se noudattelee yhtenéisiéi
Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu
Iaadittu siten, että
ettéi
Iinjoja esiopetuksen
yhtenäisiä linjoja

Iéytyy lääkehoitosuunnitelma
Iiitteistéi löytyy
kiytyy
Iéiéikehoitosuunnitelma
opetussuunnitelman kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman liitteistä
ehkéiisemisen suunnitelma. Lisäksi
ja kiusaamisen ehkäisemisen
ehkaisemisen
Liséiksi varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu
Véiestijliiton
Véiestéliiton
Väestöliiton suosituksia kehotunnekasvatuksesta.

Paikalliset erityispiirteet ja varhaiskasvatuksen järjestämisen tavat

-I-1

9(‘ESE‘

4-1

C

(1)
(D

.2
.9

Varhaiskasvatussuunnitelmat

E

=<'t$
:66
-I-1

U)

.9
&

E
39
C

Varhaiskasvatuslaki

(1)
(D

U)
(I)
X
2')
4-1

(‘ES
>

U)

(‘ES

X

.2
.9
(‘ES

E
5
&

(‘ES
>

E
4-1
-I-1

(1)
(D
(1)
(D

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat 1.8.2017

E’
'5.
.2
.9

.4?
&

(1)
(D

-I-1

(1)
(D

.2
.9

T6
£4
(‘ES

:3.
0.

2

3.
3.

Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen
ja
Iapsen kehitystä,
kehitysté, oppimista
oppimistaja
hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa
Iaadittaessa
Iapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä
seké yksilblliset
Liséksi
kuvataan lapsen
yksilölliset tarpeet.
tarpeet. Lisäksi
péiéisemiseksi ja muut huoltajien kanssa keskustellut
sovitaan toimenpiteista
toimenpiteistä tavoitteisiin pääsemiseksi
Iapsen kasvupolulla. On tärkeää,
téirkeéia, että
ettéi lapsen
Iapsen huoltajan ja henkilöstön
henkiltistijn
ajankohtaiset asiat lapsen
néikemykset lapsen
Iapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä
seka ryhmässä
ryhmésséi toimimisesta
havainnot ja näkemykset
yhdistyvét
Iapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa;
yhdistyvät lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmassa; kasvokkain kohtaamista ja keskustelua
huoltajien kanssa arvostetaan. Lapsen varhaiskasvatussunnitelmaan kirjattavat sopimukset ja
edistiiviit toimenpiteet koskevat aikuisia
aikuisiaja
Iapsen oman ryhmän
ryhmén toiminnan soveltamista
oppimista edistävät
ja lapsen
Iapsen kasvua ja oppimista edistäväksi.
edistéivéiksi. Suunnitelman laatimisen
Iaatimisen ja arvioinnin apuna
kunkin lapsen
käytetään
kéiytetéiéin pedagogista dokumentointia eri muodoissa.
Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa
Iaatimisessa ja arvioinnissa
an/ioinnissa käytetään
kéiytetéién lastentarhanopettajan
Iastentarhanopettajan
ettéi suunnitelmaa laativa
Iaativa ja arvioiva henkilö
henkilé on se,
asiantuntijuutta. On kuitenkin térkeéé,
tärkeää, että
se,
Iapsen parhaiten. Moniammatillisuus ja siitä
siitéi kumpuavat erilaiset painotukset on
joka tuntee lapsen
joka
voimavara myös
mytis lapsen
Iapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa.
Iaadittaessa. Sen laatimiseen
Iaatimiseen osallistuvat
tarpeen mukaan lapsen
Iapsen kehitystä
kehitysté ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat tahot.
Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan
Iaaditaan 3 kuukauden kuluessa hoitosuhteen aloittamisesta ja
toteutumista arvioidaan vuosittain, pääsääntöisesti
péésééintbisesti kevätkaudella
kevétkaudella tai noin puolen vuoden kuluessa
Suunnitelman laatimisesta.
Iaatimisesta. Huoltajien toiveesta riippuen arviointi voi olla kirjallista tai suullista,
suunnitelman
ja se voi toteutua tiheéimminkin
tiheämminkin tarpeen vaatiessa. Arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan
jérjestelyihin
ja
pedagogiikan
toteutumiseen.
järjestelyihin
kfiyttéén Opetushallituksen laatima
Iaatima pohja varhaiskasvatussuunnitelmasta,
Tarkoituksena on ottaa käyttöön

joka vastaa uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Uusi lomake
Iomake otetaan käyttöön
kéyttbén syksyllé
syksyllä

2017.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

"
Ieikkikalujen jakamista ja vuorottelua ja esineleikit astioilla ja
" Lilli harjoittelee nyt 2,5 vuotiaana leikkikalujen
leikkikeittiöllä
ja mieluisia. Varhaiskasvatuksessa tuemme hänen
Ieikkikeittiéllé ovat ajankohtaisia
ajankohtaisiaja
héinen leikkitaitojaan
Ieikkitaitojaan
ja jéirjestéimme
rinnakkainleikkiéi tavaroita vaihdellen ja vuorotellen.
järjestämme tilaisuuksia opetella rinnakkainleikkiä
vuorotellen. Minttu
Ieikkikaveri, jonka kanssa aikuisen tuella téihén
3v on leikkikaveri,
tähän on mahdollisuus joka viikko aamun
Ieikkihetkisséi. Ryhmässä
Ryhmésséi kokeillaan myös
myés isommassa ryhmässä
ryhméisséi leikin
Ieikin onnistumista ja aikuinen
leikkihetkissä.
Ieikin alkuun saamisessa. ""
auttaa leikin

varh iskasvatus u n itelma
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Varhaiskasvatuksen
järjestäminen ja
ja
Varhaiskasvatu ksen jarjestéiminen
toimintamuodot

Iaajasti ja sellaisin toimintamuodoin
Kunta on velvollinen jéirjestéiméiéin
järjestämään Varhaiskasvatusta
varhaiskasvatusta niin laajasti
tarvetta. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan
kuin kunnassa on tarvetta.
toteuttaa päiväkodissa,
péiivéikodissa, perhepäivähoidossa
perhepéiivéihoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Laissa
séiéidetty lapsen
Iapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa
pfiivakodissa tai perhepäivähoidossa
perhepéiivéihoidossa
säädetty
péiittaéi lapsen
Iapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen.
annettavaa Varhaiskasvatusta.
varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää
Iapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lain
Iain
Esiopetuksessa olevalla lapsella
oikeuttamalla tavalla.
Alavieskan

kunnassa Varhaiskasvatusta
varhaiskasvatusta jéirjestetéian
järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa
péiivéikodeissa ja
perhepäivähoidossa
sekä
palveluntuottajan
ryhmäperhepäiväkodissa
perhepéiivéihoidossa
seké
yksityisen
ryhméiperhepéiivéikodissa ja
perhepéiivéihoitajan luona.
Iuona. Eri toimintayksikéiden
perhepäivähoitajan
toimintayksiköiden ja toimintamuotojen vélilléi
välillä tehdéién
tehdään yhteistyétéi,
yhteistyötä,
ja varhaiskasvatuspalveluita tarkastellaan yhtenéi
yhtenä kokonaisuutena tarkoituksenmukaisten
jéirjestelyjen
henkilijstén tai lasten
Iasten sijoittelun kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi.
Iéytéimiseksi.
järjestelyjen ja henkilöstön
Varhaiskasvatus on osa kuntamme sivistyspalveluja,
sivistyspalveluja. se puolestaan mahdollistaa henkilöstön
henkiltistijn
Iiikkuvuutta ja lasten
Iasten kanssa tehtävää
tehtéviié yhteistéi
opetus— ja kasvatustyötä
kasvatustyétéi (esim.
(esim. iltapäivätoiminta
iltapéiivéitoiminta ).
liikkuvuutta
yhteistä opetus).
Asiakkaaksi hakeutuva perhe voi valita kunnallisen ja yksityisen palvelun viililtéi.
väliltä.
Kaikissa toimintamuodoissa noudatetaan varhaiskasvatuslain tavoitteita ja toiminta on

varhaiskasvatussunnitelman perusteiden mukaista.

péivfikoteja on kaksi, joista toisessa on laajennettu
Iaajennettu aukioloaika.
aukioloaika. Lapsiryhmät
Lapsiryhméit
Kunnallisia päiväkoteja
iéin mukaan.
mukaan. Perhepäivähoito
Perhepaivéihoito on kodinomaista Varhaiskasvatusta
on muodostettu iän
varhaiskasvatusta
perhepéiivéihoitajan tai lapsen
Iapsen kotona enintään
enintéiéin 4 lapsen
Iapsen ryhmässä.
ryhméisséi. Ryhmäperhepäiväkodissa
Ryhméperhepéiivékodissa
perhepäivähoitajan
voi olla 12 lasta
Iasta enimmilään
enimmiléén ja 3 tyéntekijééi.
Esioppilaiden
iltapéiviitoiminta
työntekijää.
iltapäivätoiminta on jéirjestetty
järjestetty
ryhméssééln. Mikäli
Mikéli laki
Iaki tulee sallimaan sen jérjestéimisen
kerho— tai leikkitoimintana
Ieikkitoimintana
omassa ryhmässään.
järjestämisen kerhosiirtyméiéin. Huoltajien toiveet lapselle
Iapselle parhaasta toimintamuodosta
siihen tullaan jatkossa siirtymään.
Iapselle. Huoltajille annetaan neuvontaa ja ohjausta
ohjaa varhaiskasvatuspaikan valintaa lapselle.
varhaiskasvatuspaikan hakuhaku— ja aloitusvaiheessa eri toimintamuodoista ja tarjonnasta.
tarjonnasta.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot
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Alavieska jéirjestéiéi
péiéiséiéntéisesti itse tarjoamansa varhaiskasvatuksen,
järjestää pääsääntöisesti
varhaiskasvatuksen, mutta tarvittaessa ja
kéiyttéiéi myös
myiis ostopalvelua.
ostopalvelua. Hankittaessa varhaiskasvatuspalveluja
harkintaan perustuen voidaan käyttää
hyvéksyttéiesséi yrittéjiéi
muilta tai hyväksyttäessä
yrittäjiä yksityiseksi palveluntuottajaksi kunnan on varmistuttava
siita, että
ettéi palvelut vastaavat sitä
sitéi tasoa, jota edellytetään
edellytetéén vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
siitä,
Varhaiskasvatuksen jarjestéja
vastaa
siité,
etté sen hankkimat ja hyväksymät
hyvéiksyméit /valvomat
järjestäjä
siitä, että
séiéidijsten sekä
sekéi varhaiskasvatussuunnitelman
palvelut jéirjestetééin
järjestetään Varhaiskasvatusta
varhaiskasvatusta koskevien säädösten
péivéhoito—oikeuden
perusteiden mukaisesti. Yksityisen palvelun valinneille perheille, jotka ovat päivähoito-oikeuden
piirissé, myönnetään
mybnnetaéin hakemuksesta palveluseteli, jonka kattoarvoista ja myöntämisperusteista
myéntéimisperusteista
piirissä,
péiiittiiéi sivistyslautakunta. Kunnan ulkopuolelle palveluseteliä
palveluseteliéi myönnettäessä
mybnnettélesséi käytetään
päättää
kéiytetéién
keskenéiéin muista hoitosuhteeseen
harkintaa. Perhe ja yksityinen palveluntuottaja sopivat keskenään
Iiittyvistéi asioista, mutta omavastuuosuus (perheen maksuosuus) lasketaan
Iasketaan kunnassa samoin
liittyvistä
péiivéihoitomaksu. Siitä
Siita lähetetään
Iéihetetéén päätös
péiéités sekä
sekéi perheelle että
etté
perustein kuin kunnallinen päivähoitomaksu.
palveluntuottajalle.
Keltasirkun päiväkoti
péivékoti on kaksiosastoinen,
kaksiosastoinen, 37-paikkainen
37—paikkainen päiväkoti,
péiivékoti, joka on auki arkipäivisin
arkipéivisin klo
5—vuotiai||e lapsille,
Iapsille, ja toinen,
06-17. Toinen osastoista, Visenéjiit,
Visertäjät, on noin 5-vuotiaille
toinen, Sirkuttajat, 1-4 —vuotiaille.
péiivékoti on kaksiosastoinen, 28-paikkainen
28—paikkainen päiväkoti,
péiivéikoti, jossa on laajennettu
Iaajennettu
vuotiaille. Peukaloisen päiväkoti
kaksi, Peukkujen osasto 3-5 -vuotiaille,
—vuotiai||e, ja Pikkurilli
aukioloaika. Osastoja Peukaloisessakin on kaksi,
—vuotiai||e. Esiopetus toteutetaan yhtenéiskoululla,
aamu— ja iltapäivähoito
iltapéiivéihoito esioppilaille
0-3 -vuotiaille.
yhtenäiskoululla, aamuryhméinéiéin.
järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti, omana ryhmänään.
jéirjestetéiéin
Liséiksi kunnassamme toimii Peipposen varhaiskasvatusryhmz"1(3—5
—vuotiai||e ).
Lisäksi
varhaiskasvatusryhmä ( 3-5 -vuotiaille
). Se on tarkoitettu
Iapsille joilla ei ole oikeutta tai tarvetta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Peipposen
niille lapsille
ryhmii on avoinna 4 päivää
péiivéiéi viikossa 6 tuntia päivässä.
péiivéisséi. Perhepäivähoitajia
Perhepéiivéihoitajia toimii neljässä
neljésséi eri
ryhmä
perhepéiivéihoitokodissa,
Iiséiksi
kunnassamme
on
yksi
yksityinen
perhepéivéihoitaja.
perhepäivähoitokodissa, lisäksi
perhepäivähoitaja. Tavoitteena

4

Iisétéi tai säilyttää
séiilyttéiéi ennallaan perhepäivähoitajien
perhepéiiviihoitajien määrä,
méiéré, sillä
sillé se on perheiden arvostama
on lisätä
hoitomuoto.
ryhméiperhepéiviikoti Tanhuala on 12- paikkainen liikuntapainotteinen
Iiikuntapainotteinen yksikkb
Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti
yksikkö
Iéihelléi. Aukioloaika on 6.306.30— 17.00 ja arjen toimintaa on jaettu alle 3—vuotiaiden
kuntakeskuksen lähellä.
3-vuotiaiden
Tossujen ryhmään
ryhméén ja yli 3-vuotiaiden
3—vuotiaiden Tennareiden ryhmään.
ryhméiéin.
Toiminnassa tehdéén
tehdään yhteistyétéi
yhteistyötä eri toimijoiden véililléi
välillä tarvittaessa ja luontevissa
Iuontevissa tilanteissa.
iltapéiivéitoiminnan ryhmä
ryhmé käyttää
kéiyttéiéi läheisen
Iéiheisen päiväkodin
péivéikodin pihaa
Esimerkiksi esikoululaisten iltapäivätoiminnan
Keséiaikana ja koulujen loma|oma—
ulkoiluun, ja eri yksikbt
yksiköt jéirjestéivéit
järjestävät yhteisiéi
yhteisiä tapahtumia. Kesäaikana
keskitetéiéin Keltasirkun päiväkotiin
péiivéikotiin ja
aikoina kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminta keskitetään
henkiléstij vuorottelee vuosilomissa. Toimintavélineet,
piiivéihoitotoimiston
henkilöstö
Toimintavälineet, ammattikirjallisuus ja päivähoitotoimiston
Ielulainaamon materiaalit ovat lainattavissa
Iainattavissa ja kierrätettävissä
kierréitettéivissa eri yksikijissé.
Henkiléstijpalaverit
lelulainaamon
yksiköissä. Henkilöstöpalaverit
ja koulutukset ovat yhteisiéi
henkilbsttille. Tavoitteena on,
on, että
ettéi eri
yhteisiä koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
toimijoiden olisi helppoa ja mutkatonta tehdéi
tehdä yhteistyété
yhteistyötä toistensa kanssa.
Vuorohoito

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Vuorohoitoa tarjoaa kunnassa Peukaloisen päiväkoti.
péiivéikoti. Sen aukioloaika on kunnassa
esiintyvéin tarpeen mukaan maanantaista perjantaihin klo 5.005.00— 22.30. YöhoitoY('5hoito—
esiintyvän
tai viikonloppuhoito ostetaan yksittéiisiin,
yksittäisiin, perusteltuihin tarpeisiin joko yksityiselté
yksityiseltä
palveluntuottajalta tai Ylivieskan kaupungilta.
kaupungilta. Mikäli
Mikéili perhe itse ryhtyy tyénantajaksi
työnantajaksi
tai löytää
viikonloppu- ja ydhoitoon,
yöhoitoon, voidaan maksualennuksella téita
tätä
Iijytéiéi muun ratkaisun viikon|oppu—
korvata silloin kun muut jéirjestiimistavat
järjestämistavat on pois suljettuja.
Vuorohoitoon on oikeus silloin, kun lapsen
Iapsen vanhempien / huoltajien tyéstii
työstä
tai opiskelusta johtuvat hoitoajat ulottuvat jatkuvasti aikaiseen aamuun tai
myéhéiiseen iltaan, klo 6.15 —
séilyy vastaavan ajan, kun
myöhäiseen
– 17 ulkopuolelle. Oikeus säilyy
varhaiskasvatusta tulee lain
Iain mukaan jéirjestéii,
enintéiéin oppivelvollisuuden alkuun
järjestää, enintään
asti.
Vuorohoidossa olevien lasten
Iasten huoltajat ilmoittavat perheen molempien aikuisten
tyijajat, ja niistä
niisté yhteensovitetun lapsen
Iapsen hoitoajan varatessaan hoitoa. Varaaminen
työajat,
péiivéikodilla tiistai aamuun (klo 9.00 ) mennessä
mennesséi aina seuraavaa viikkoa
tulee olla päiväkodilla
nukkumispéiivénéi lapsi
Iapsi voi olla hoidossa klo
koskien. Huoltajan ydvuoron
yövuoron jéilkeisenéi
jälkeisenä nukkumispäivänä
16 asti. Vanhemman vapaapiiivéinéi
vapaapäivänä tms hoitoaika on mahdollista varata klo 8- 16
véilille.
välille.
Mikéili lapsen
Iapsen hoitoaikoja ei ole varattu sovittuun aikaan mennessä,
mennesséi, yksikijn
Mikäli
yksikön tyévuorot
työvuorot
suunnitellaan tiedossa olevan tarpeen mukaan, ja tyijvuorosuunnitelmia
työvuorosuunnitelmia ei muuteta
myéhéisséi tulevan varauksen vuoksi.
myöhässä
vuoksi.
Kokopéiivéhoidossa lapsen
Iapsen hoitopäivän
hoitopéivén pituus voi olla enintään
enintéiéin 10 h.
Kokopäivähoidossa
Esikouluikéisellé lapsella
Iapsella myös
myés esiopetus lasketaan
Iasketaan ko aikaan.
aikaan. Lapsella on oltava
Esikouluikäisellä
viikossa kaksi viikkolepopéiivéé.
viikkolepopäivää.
Iapselle, jonka hoitoaika
Ruokailun periaatteet vuorohoidossa: aamupala tarjotaan lapselle,
Iounas tarjotaan lapselle
Iapselle jonka hoitoaika alkaa 11.30
alkaa 8.30 tai aikaisemmin, lounas
Péivéllinen tarjotaan lapselle,
Iapselle. jonka hoitoaika jatkuu 17.30 jéilkeen.
tai aikaisemmin. Päivällinen
jälkeen.
Iapselle jonka hoito jatkuu illalla yli klo 19.30.
19.30.
Iltapala puolestaan lapselle

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot

Vuorohoidon käytännöt
kéiyténnét Alavieskan kunnassa:

toimintamuodot
ja

jarjestaminen
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varhaiskasvatuksen

5.
5.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus osana
osana lapsen
lapsen kasvun
kasvun
polkua
ja oppimisen
ja
oppimisen polkua

Varhaiskasvatus on keskeinen lapsia
Iapsia ja heidän
heidéin perheitään
perheitéiéin koskeva palvelu,
palvelu, johon suurin

Iapsista osallistuu ennen oppivelvollisuutta. Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan
osa lapsista
eléméinkokemuksensa, jossa merkittävänä
merkittéivénéi tekijéna
Iasten
aiemman elämänkokemuksensa,
tekijänä ovat huoltajien ja lasten
véiliset
Henkilijstén tehtévéné
Iuoda luottamuksellinen
Iuottamuksellinen
väliset vuorovaikutus—
vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön
tehtävänä on luoda
Iapseen. Huoltajien ja henkilöstön
henkilijstén vélinen
Iasten elämään
eléméén jatkuvuutta
suhde lapseen.
välinen yhteistyij
yhteistyö tuo lasten
ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteista avoin,
avoin, arvostava ja
tasavertainen kohtaaminen on tiirkeiiéi.
Sééinnéllinen yhteistyé
tärkeää. Säännöllinen
yhteistyö on oleellista, jotta perheiden ja
henkiléstijn yhteinen kasvatustehtävä
kasvatustehtéivéi muodostaa lapsen kannalta mielekkään
mielekkéén kokonaisuuden.
henkilöstön
Mybs kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys,
eheys, ( mm.
mm. ihmissuhteiden pysyvyyteen
Myös
pyrkiminen ) varhaiskasvatusaikana on keskeinen tavoitteemme. Jatkumo esiopetukseen ja
perusopetukseen pyritään
pyritiiéin saamaan sujuvaksi.
Varhaiskasvatuspolun aloitus pehmeän
pehmeéin laskun periaatteen mukaisesti
Iapselle ja perheelle.
perheelle. Lapsen sopeutumista
Siirtyminen kotoa varhaiskasvatukseen on suuri askel lapselle
ympéiristéén helpottaa, kun hän
hén saa tutustua lapsiryhmään,
Iapsiryhméén. kasvatushenkilöstöön
kasvatushenkiléstijijn
uuteen ympäristöön
ja ympäristöön
ympéiristétin yhdessä
yhdesséi vanhempiensa kanssa. Alkuvaiheessa luotu
Iuotu luottamus
Iuottamus kodin ja
kasvatushenkiléstbn välillä
vélilléi takaa lapselle
Iapselle turvallisen ja suotuisan kasvuympäristön.
kasvuympéiristén.
kasvatushenkilöstön
Aloitusvaiheen vakiintunut käytäntö
kéiytéinté on, että
etté lapsen omahoitaja tekee kotikäynnin
kotikéiynnin lapsen

Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
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Kotikéynnillé tutustutaan lapseen
Iapseen ja hänen
héinen perheeseensä,
perheeseenséi. ja keskustellaan huoltajien
kotiin. Kotikäynnillä
ja lapsen toiveista tulevaa varhaiskasvatustaivalta koskien.
koskien. Samalla suunnitellaan myös
myés
tuleva tutustumisvaihe. Ennen varsinaista päivähoidon
péiivéhoidon aloitusta on suositeltavaa,
suositeltavaa, että
ettéi lapsi
Iapsi
kéivisi
yhdesséi
huoltajansa
kanssa
tutustumassa
varhaiskasvatusympéiristtién.
Lapsen
iéstéi,
kävisi yhdessä
varhaiskasvatusympäristöön.
iästä,
temperamentista ja perheen tarpeista riippuen tutustumiskertoja voi olla yksi tai useampi.
useampi. Lapsi
tutustuu ensin vanhemman kanssa, ja tutustumisen edetessä
edetessé voi jééda
pidemméksi aikaa.
jäädä yksin pidemmäksi
ettéi käynnit
kéiynnit sijoittuvat eri aikoihin. Keskustelu lapsen tyypillisistii
Suositeltavaa on, että
tyypillisistä tavoista
ja tutuista rutiineista on olennaista, että
etté ne voidaan huomioida aloitusvaiheessa ja lievittää
Iieviuéé
eroahdistusta.
Alavieskan päiväkodeissa
péiivéikodeissa on käytössä
kéiytijsséi omahoitaja-järjestelmä
omahoitaja—jéirjeste|mé'1 ja pienryhmätoiminta,
pienryhméitoiminta, jotka

Iasten ja henkilöstön
henkiléstén vélilléi
helpottavat pysyvien suhteiden muodostamista lasten
välillä ja auttavat
henkilékuntaa tuntemaan lapset
Iapset ja heidän
heidéin tarpeensa yksilijllisemmin.
henkilökuntaa
yksilöllisemmin.
Siirtyméi esiopetukseen
Siirtymä

siirtyméi esiopetukseen on
Koska esiopetus jéirjestetéén
järjestetään Alavieskassa yhtenéiskoulullamme,
yhtenäiskoulullamme, siirtymä
syytéi valmistella huolellisesti.
huolellisesti. Mahdollisuuksien mukaan 5-vuotiaiden
5—vuotiaiden toiminnassa otetaan
syytä
vuosikellon mukaan esille oppimisvalmiuksia kehittäviä
kehittéiviéi asioita esim kynätyöskentelyyn
kynétydskentelyyn ja
Iiittyvéiéija
5—vuotiaiden ryhmäytyminen
ryhméiytyminen tehdéiiin
Ieikinomaisuutta
hahmottamiseen liittyvää
ja 5-vuotiaiden
tehdään mahdolliseksi leikinomaisuutta
etté jokainen lapsi
Iapsi pääsisi
pééisisi tutustumaan esiopetukseen ja
unohtamatta. Tavoitteena on, että
oppimisympéristéihin yhdesséi
kanssa— sen lisäksi
Iiséiksi
esiopetuksen oppimisympäristöihin
yhdessä varhaiskasvatusryhméinséi
varhaiskasvatusryhmänsä kanssaetté heidät
heidéit kutsutaan tutustumispéivéiéin
piha—a|ueisiin,
että
tutustumispäivään huoltajiensa kanssa. Téillijin
Tällöin totutellaan piha-alueisiin,
itsenéiisesti. Téiméi
kouluun rakennuksena ja ruokalassa toimimiseen itsenäisesti.
Tämä helpottaa esiopetukseen
Iasten alkutaivalta ja esiopettajien tyijtéi
alkusyksyssa.
siirtyvien lasten
työtä alkusyksyssä.
Huoltaja

itse

péiéittéiii,
päättää,

mitéi
mitä

tietoja

héinen
hänen

Iapsestaan
lapsestaan

siirretaéin
siirretään

siirryttéiessii
siirryttäessä

tiedonsiirtolomakkeella, joka suositellaan téiytettéivéiksi
täytettäväksi yhdesséi
yhdessä varhaiskasvatushenkiléstijn
varhaiskasvatushenkilöstön
mybs varhaiskasvatuksen ja yhtenéiiskoulun
henkiléstijn
kanssa. Tarpeellinen tieto jaetaan myös
yhtenäiskoulun henkilöstön
véilisesséi
välisessä siirtopalaverissa, jossa on tavoitteena tarkoituksenmukaisten esiopetusryhmien
muodostaminen.
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varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tai toiseen päivähoitopaikkaan.
péiivéhoitopaikkaan. Téimé
erillisellé
Tämä sovitaan erillisellä
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Arvoperusta
Arvoperusta

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen
Iapsen edun
ensisijaisuus, lapsen
Iapsen oikeus hyvinvointiin,
hyvinvointiin. huolenpitoon ja suojeluun, lapsen
Iapsen mielipiteen huomioon
seké yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen
tasa—arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen
Iapsen syrjintäkielto
syrjintékielto YK:n
ottaminen sekä
henkiléiden oikeuksia
Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden
koskevan yleissopimuksen mukaisesti.
Lapsuuden itseisarvo
tehtävänä on suojella ja edistää
Varhaiskasvatuksen tehtéivéinéi
edistéié lasten
Iasten oikeutta hyvään
hyvéiéin ja turvalliseen
lapsuuteen.
Iapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen
kéisitykseen lapsuuden
Iapsuuden itseisarvosta.
itseisan/osta. Jokainen lapsi
Iapsi on
héin on. Jokaisella lapsella
Iapsella on oikeus tulla kuulluksi,
ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän
néihdyksi, huomioon otetuksi ja ymméirretyksi
itsenéiéin sekä
seké yhteisénséi
nähdyksi,
ymmärretyksi omana itsenään
yhteisönsä jésenenéi.
jäsenenä.
siitéi, että
etté lapsi
Iapsi uskaltaa kääntyä
kééntyéi kaikissa kysymyksissä
kysymyksisséi ja ongelmissa aikuisen
Huolehdimme siitä,
Téimii on sekä
sekéi taito että
ettéi oikeus, josta tulee kertoa toistuvasti lapselle.
Iapselle. Taito ja oikeus
puoleen. Tämä
vahvistuvat, kun ammattilainen todella pysähtyy
pyséhtyy kuulemaan lasta
Iasta ja kannustaa kertomaan
huolistaan, tunteistaan ja toiveistaan.
lhmisené kasvaminen
kasvaminen
Ihmisenä

Varhaiskasvatus perustuu elämän,
elémén, kestävän
kestéivéin elämäntavan
eléiméintavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen
sekéi ihmisarvon loukkaamattomuuteen.
Ioukkaamattomuuteen. Henkilöstö
Henkiléstij tukee lasten
Iasten kasvua ihmisyyteen, jota
sekä
seké oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.
kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä
Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä,
sivistysté, mikä
miké ilmenee tavassa suhtautua itseen,
itseen. muihin
ympéiristétin ja tietoon sekä
sekii tavassa ja tahdossa toimia oikein.
oikein. Henkilöstö
Henkilésté ohjaa
ihmisiin, ympäristöön
Iapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekéi
lapsia
sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista.
Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai véikivaltaa
hyvéksytéi missään
misséiéin muodossa eikä
eiké
väkivaltaa ei hyväksytä
keneltéikéiéin.
keneltäkään.
Lapsen oikeudet
itseéén. mielipiteitään
mielipiteitéén ja ajatuksiaan sekéi
niilléi
Lapsella on oikeus ilmaista itseään,
sekä tulla ymméirretyksi
ymmärretyksi niillä
ilmaisun keinoilla,
keinoilla. joita hänellä
héinellé on.
on. Jokaisella lapsella
Iapsella on oikeus hyvään
hyvéiéin opetukseen,
opetukseen. huolenpitoon
ja kannustavaan palautteeseen. Lapsen tulee tietéiéi,
ettéi hänellä
hénellé on oikeuksia päättää
pééttéa omasta
tietää, että
sekii oikeus olla turvassa ja sanoa ’ei’.
’ei'. Lapsella on oikeus leikkiä,
Ieikkiii, oppia
kehostaan ja rajoistaan sekä
Ieikkien ja iloita oppimastaan sekä
sekéi rakentaa käsitystä
kéisitystéi itsestään,
itsestééin, identiteetistään
identiteetistéiéin ja maailmasta
leikkien
Ifihtékohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus yhteiséllisyyteen
ryhméiéin kuulumiseen.
omien lähtökohtiensa
yhteisöllisyyteen ja ryhmään
kéisitellé tunteita ja ristiriitoja sekä
seké kokeilla ja
Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä
opetella uusia asioita.
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Varhaiskasvatus edistää
edistéiéi suomalaisen yhteiskunnan
arvoja,
demokraattisia arvoja,
kuten
yhdenvertaisuutta, tasa—arvoa
kehittéiii
tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää
tehdé valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä,
syntyperéisté, kulttuuritaustasta tai muista
taitojaan ja tehdä
henkiléén liittyvistä
Iiittyvisté syistä
syistéi riippumatta.
riippumatta. Henkilöstö
Henkilijsté pyrkii luomaan
Iuomaan moninaisuutta ja tasa—an/oa
henkilöön
tasa-arvoa
kulttuuriperinnijlle,
kunnioittavan ilmapiirin. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle,
joka muotoutuu edelleen lasten,
Iasten, heidän
heidéin huoltajiensa sekä
seké henkilöstön
henkiléstijn vuorovaikutuksessa.
vuorovaikutuksessa.

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin
sekéi kasvatusnäkemyksiin
kasvatusnéikemyksiin luo
Iuo
kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä
edellytyksiéi hyvälle
hyvéille kasvatusyhteistyölle.
kasvatusyhteistyijlle. Lasten perheidentiteettiä
perheidentiteettiéi ja perhesuhteita tuetaan siten,
edellytyksiä
ettéi jokainen lapsi
Iapsi voi kokea oman perheensä
perheensé arvokkaaksi.
arvokkaaksi.
että
Terveellinen ja kestävä
kestévé elämäntapa
eléiméintapa
Varhaiskasvatuksen tehtéivéinéi
Iapsia terveyttéija
edistéiviin elämäntapoihin.
eléiméintapoihin.
tehtävänä on ohjata lapsia
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin
kehittéiéi tunnetaitojaan ja esteettistä
esteettistii ajatteluaan.
Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää
7

Arvoperusta

Perheiden monimuotoisuus
monimuotoisuus
Perheiden

Arvoperusta

Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän
kestévéin elämäntavan
eléiméintavan periaatteita niin,
niin, että
ettéi
sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus
Iuo perustaa ekososiaaliselle sivistykselle niin, että
ettéi ihminen ymmértéiéi
kestéivyyden
luo
ymmärtää ekologisen kestävyyden
kestéivyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.
olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle
Alavieskassa huoltajille tehtiin arvokysely maaliskuussa 2017, ja samassa yhteydesséi
yhteydessä
he saivat ehdottaa paikallisia painotuksia varhaiskasvatussuunnitelmaamme ja kertoa mistä
misté
koostuu lapsen
johtopäätöksenä voidaan pitää
Iapsen hyvä
hyvéi päivä
péiivéi varhaiskasvatuksessa. Kyselyn johtopéiéitéksenéi
pitéé että
ettii
huoltajat arvostavat luottamuksen
varhaiskasvattajiin, ja
luottamuksen syntymistä
syntymistéi ja säilymistä
séilymisté lapsensa
Iapsensa varhaiskasvattajiin,
yhdenvertaisuus ja
ja tasa-arvo
tasa-arvo sai kannatusta myös
yhdenvertaisuus
myés huomattavan paljon. Henkilöstö
Henkilésté korosti
lapsuuden itseisarvon
itseisarvon merkitystä
merkitystéi ja sen muistamisen téirkeyttéijokapéiivéiisesséi
lapsuuden
tärkeyttä jokapäiväisessä arjessamme ja
ja
hyvéi päivä
paivéi sisältää
siséltééi vastausten perusteella mm.
mm. leikkiä,
Ieikkiéi, rutiineja,
kohtaamistilanteissa. Lapsen hyvä
turvaa, monipuolista ravintoa, yhdesséioloa,
mielekiistii puuhaa, kädentaitojen
kéidentaitojen ja
yhdessäoloa, ulkoilua, mielekästä
ja
kiireettémyyttéi ja positiivisuutta.
käytöstapojen
kéiytiistapojen opettelua, kiireettömyyttä
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7.

Oppimiskäsitys
Oppimiskéisitys

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu
Iaadittu perustuen oppimiskäsitykseen,
oppimiskéisitykseen, jonka mukaan

lapset
Iapset kasvavat, kehittyvät
kehittyvét sekä
sekéi oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön
Iiihiympéiristijn
Oppimiskésitys pohjautuu myös
myés näkemykseen
néikemykseen lapsesta
Iapsesta aktiivisena toimijana.
kanssa. Oppimiskäsitys
toimijana. Lapset
synnynnéiisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita.
asioita. Oppiminen on
ovat synnynnäisesti
sitéi tapahtuu kaikkialla. Siinä
Siinéi yhdistyvéit
kokonaisvaltaista ja sitä
yhdistyvät tiedot,
tiedot, taidot, toiminta.
toiminta, tunteet,
Iasten
aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu. Oppimista tapahtuu muun muassa lasten
sekéi jéiljitellesséi
havainnoidessa ja tarkkaillessa ympéristééiéin
ympäristöään sekä
jäljitellessä muiden toimintaa.
toimintaa. Lapset oppivat
mybs leikkien,
Ieikkien, liikkuen,
Iiikkuen, tutkien, erilaisia tydtehtiiviéi
itseéén ilmaisten sekä
seké taiteisiin
myös
työtehtäviä tehden.
tehden, itseään
perustuvassa toiminnassa.

Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana
Iéihtékohtana ovat lasten
Iasten aiemmat kokemukset, heidän
heidén
mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On téirkeéié,
tärkeää, että
ettéi uusilla opittavilla asioilla on
yhteys lasten
Iasten kehittyviin valmiuksiin sekä
sekéi muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan.
Mytinteiset
Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset
tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät
edistévét oppimista.
oppimista. Vertaisryhmii
Vertaisryhmä ja kokemus
yhteisétin
Iapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta keskeisiä.
keskeisié. Lasten
yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen
tulee saada oppimiseensa henkilöstön
henkilbstén ohjausta ja tukea.
tukea. Lapsia kiinnostava,
kiinnostava, tavoitteellinen ja
Iisiiéi. Jokaisen lapsen
Iapsen tulee saada onnistumisen
sopivasti haastava toiminta innostaa oppimaan lisää.
kokemuksiaja
seké itsestään
itsestéén oppijana.
oppijana. Kunnassamme oppimiskäsitys
oppimiskéisitys
kokemuksia
ja iloa omasta toiminnastaan sekä
Iapsen vahvuuksien tukemiselle ja hyvän
hyvén huomioimiselle.
huomioimiselle. Kannustuksella
Kannustuksellaja
perustuu lapsen
ja positiivisella
henkilésté tukee lapsen
Iapsen omaa kykyä
kykya ja motivaatiota oppia.
asenteella henkilöstö
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Oppimiskäsitys

Iasten oppimiselle merkityksellistä.
merkityksellisté. Se on lasta
Iasta motivoivaa
Leikki on varhaiskasvatusikéiisten
varhaiskasvatusikäisten lasten
ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset
Iapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa.
tietoa.
Varhaiskasvatuksessa tulee ymménéé
Ieikin itseisarvo lapselle
Iapselle sekä
seké sen pedagoginen merkitys
ymmärtää leikin
Iasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä
kehityksesséi ja hyvinvoinnissa.
hyvinvoinnissa. Leikin merkitys tulee
oppimisessa ja lasten
huomioida kaikissa toimintamuodoissa ja sille tulee antaa tilaa ja aikaa kasvattajien tietoisella
toiminnalla.

Oppimiskasitys

8.

Pedagogisesti painottunut
kasvatuksen,
ja hoidon
kasvatuksen, opetuksen
opetuksen ja
hoidon
kokonaisuus

Kasvatustyb on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten
Iasten hyvinvoinnin ja oppimisen
Kasvatustyö
toteutumiseksi.
néikyy varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa,
oppimisympéiristbissii
toteutumiseksi. Se näkyy
toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä
sekéi kasvatuksen,
kasvatuksen, opetuksen
opetuksen ja
hoidon kokonaisuudessa.
kokonaisuudessa. Pedagogiikan painottuminen
sekä
ja hoidon
varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää
edellyttéiéi pedagogista asiantuntemusta sekä
sekéi sitéi.
ettéi
sitä, että
henkiléstélléi on yhteinen ymmérrys
siitéi, miten lasten
Iasten oppimista
oppimistaja
henkilöstöllä
ymmärrys siitä,
ja hyvinvointia voidaan parhaalla

tavalla edistää.
edistéé. Lapsen vz"1|itta1minen.
itsenéiéin tulee
välittäminen, kuuleminen ja arvostaminen omana, térkeénéi
tärkeänä itsenään
néikyéi varhaiskasvatu
ksessa joka tasolla.
näkyä
varhaiskasvatuksessa

Iasten yksiléllisen
Kasvatuksen yhtené
yhtenä tehtéivéinéi
tehtävänä on ohjata tietoisesti lasten
yksilöllisen identiteetin muotoutumista
ettéi lapset
Iapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja
siten, että
ympéiristijijnséi.
mybs siirtää
siirtéiéi kuulttuuriperintöä,
kuulttuuriperintééi, arvoja,
an/oja. tapoja ja normeja seuraavalle
ympäristöönsä. Kasvatus myös
sukupolvelle.
opetuksen tarkoitus on edistää
edistéiii lasten
Iasten oppimista
oppimistaja
Iapsia luomaan
Iuomaan merkityksiä
merkityksiii itsestään,
itsestéiéin,
Opetuksen
ja auttaa lapsia
toisista ihmisistä
ihmisistéi sekä
sekéi ympéiréivéistéi
Iapsia innostetaan ja
ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lapsia
seké ohjataan käyttämään
kéiyttéimiiéin erilaisia oppimisen tapoja.
motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä
tapoja.
Opetus tukee ja siinä
siiné hyödynnetään
hyédynnetéén lasten
Iasten luontaista
Iuontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua.
halua.

Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus
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seké tunnepohjaista véilittéimisté.
Hoito on fyysisisté
fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä
välittämistä. Tavoitteena
ettéi lapsi
Iapsi tuntee itsensä
itsenséi arvostetuksi ja ymméirretyksi
on, että
ymmärretyksi sekéi
sekä kokee olevansa yhteydesséi
yhteydessä
toisiin ihmisiin. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä
sekéi myönteinen
myénteinen kosketus
ja läheisyys
Iéheisyys muodostavat perustan hyvälle
hyvéille hoidolle ja huolenpidolle.
huolenpidolle. Sukupuolesta ja muista
Iapsille tarjotaan turvallista kosketusta,
kosketusta, mahdollisuus
ominaisuuksista riippumatta kaikille lapsille
sylisséi oloon ja läheisyyteen.
Iiiheisyyteen. Itsetunto ja myönteinen
myénteinen kehonkuva vahvistuvat läheisyydestä
Iéheisyydesté ja
sylissä
tun/allisesta
Péiivittélin toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen ja riisuminen,
turvallisesta kosketuksesta. Päivittäin
Iepo ja hygieniasta huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen
Iapsen päivää.
péiivaéi. Varhaiskasvatuksen
lepo
kasvatus— ja opetustilanteita,
opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi
hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatusvuorovaikutustaitoja,
itsesté huolehtimisen taitoja,
sekii omaksutaan hyviä
hyviii
vuorovaikutustaitoja, itsestä
taitoja, ajan hallintaa sekä
tottumuksia.
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9.

Laaja-alainen osaaminen

Varhaiskasvatuksessa luodaan
Iuodaan pohjaa lasten
Iasten laaja-alaiselle
Laaja—a|ainen
|aaja—a|aise||e osaamiselle.
osaamiselle. Laaja-alainen
osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta.
mybs kykyä
kykyéi käyttää
kéiyttéiéi tietoja ja taitoja sekä
sekéi toimia tilanteen edellyttämällä
edellyttéiméilléi
Osaaminen tarkoittaa myös
tavalla. Siihen, miten lapset
Iapset käyttävät
kéyttévét tietojaan ja taitojaan,
Iasten omaksumat arvot
taitojaan, vaikuttavat lasten
sekéi tahto toimia. Laaja-alaisen
Laaja—a|aisen osaamisen tarve nousee ympéirbivéin
ympäröivän maailman
ja asenteet sekä
Ihmisenéi kasvaminen, opiskelu, työnteko
tybnteko sekä
sekii kansalaisena toimiminen nyt ja
muutoksista. Ihmisenä
tulevaisuudessa edellyttävät
edellyttéivéit tiedon—
osaamista. Laaja-alaisen
Laaja—a|aisen
tiedon- ja taidonalat ylittéivéiéi
ylittävää ja yhdistéivéiéi
yhdistävää osaamista.
edistéiéi lasten
Iasten kasvua yksiléiné
osaamisen kehittyminen edistää
yksilöinä ja yhteisdnséi
yhteisönsä jéseniné.
jäseninä. Osaamisen
Iéipi elämän.
eléiman. Laaja-alaisen
Laaja—a|aisen osaamisen
kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi
tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelman perusteista esiesi— ja perusopetuksen
opetussuunnitelmien perusteisiin.
Oppimisen alueiden tehtéivéinéi
edistéé lasten
Iasten laajaOsiossa Oppimisen alueet kuvattujen oppimisen
tehtävänä on edistää
|aaja—
alaista osaamista.
Ajattelu ja oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät
kehittyvéit vuorovaikutuksessa ympéristén
ympäristön kanssa ja muodostavat
elinikéiiselle oppimiselle. Tiedon hankinta ja uuden
perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
Iuominen edellyttää
edellyttéiéi luovaa
Iuovaa ja kriittistä
kriittistéi ajattelua, jonka perusta luodaan
Iuodaan varhaiskasvatuksessa.
luominen
Varhaiskasvatuksen tehtavé
Iasten ajattelun ja oppimisen taitoja.
tehtävä on tukea lasten
taitoja.
avulla. Lasten omalle
Lasten ajattelu kehittyy merkityksellisten ja monipuolisten kokemusten avulla.
ajattelulle ja ihmettelylle annetaan aikaa ja tilaa. Leikille annetaan tilaa ja aikaa ja siihen
kannustetaan. koska leikissä
Ieikissé lapsen
Iapsen on mahdollista käyttää
kéyttéé luovuutta
Iuovuuttaja
seké oppia,
kannustetaan,
ja mielikuvitusta sekä
tutkia ja kokeilla yhdesséi.
Pienryhméitoiminta ja inhimilliset ryhmäkoot
ryhmékoot antavat mahdollisuuden
yhdessä. Pienryhmätoiminta
rauhalliseen leikkiin
Ieikkiin ja tutkimiseen lasten
Iasten ja aikuisten kanssa. Yritykselle ja erehdykselle annetaan
tilaa, ja lapsia
Iapsia kannustetaan sinnikkyyteen ja uusien ratkaisujen keksimiseen. Lapsella tulee olla
epéonnistuminen ei haittaa. Lapsia ohjataan suuntaaman ja yllépitéiméiéin
aikaa kokeilla itse -— epäonnistuminen
ylläpitämään
tarkkaavaisuuttaan.
nimetéi ympéiristééién
Iapsen ikäik£'1— ja kehitystaso huomioiden.
Lasten taitoja jéisentéiéi
jäsentää ja nimetä
ympäristöään tuetaan lapsen
ilmiéita päivittäin.
péiivittéiin. Päivittäinen,
Péiivittéiinen. riittävä
riittiivé
Lapsia kannustetaan havainnoimaan ympéiristdéi
ympäristöä ja sen ilmiöitä
Iasten ajattelua ja oppimista.Ympäristön
oppimista.Ympé'1rist6n havainnointi on lapsille
Iapsille
fyysinen aktiivisuus tukee lasten
Iuonnossa ja lähiympäristössä
Iéhiympéristésséi liikkuessa
Iiikkuessa Havainnoille ja lasten
Iasten omalle
erityisen mieluisaa luonnossa
Iapsia tunnistamaan
pohdinnalle tulee antaa aikaa ja tilaa. Yhteinen pohdinta auttaa lapsia
vahvuuksiaan, ja lasten
Iasten osaamista pyritään
pyritéén tekeméiéin
néikyvéiksi myös
mytis lapselle
Iapselle itselleen. Téméi
tekemään näkyväksi
Tämä
vahvistaa lapsen
Iapsen uskoa omiin kykyihinsä.
kykyihinséi.

Lapset kasvavat kulttuurillisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa.
sekéi kulttuurillisen osaamisen merkitystä.
merkitystéi.
Tämä
Téméi korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä
néikmyksié sekä
seké tunnistaa,
Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymméirtéiéi
ymmärtää eri näkmyksiä
tunnistaa,
arvojaja
sekéi kyvyllä
kyvylléi ilmaista itseään
itseéén
ymmärtää ja arvioida
ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä
ymméirtééija
an/ioida omia arvoja
téirkeéi merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.
hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksen tehtéivéi
on tärkeä
tehtävä on
edistéiéi lasten
Iasten kulttuurillista osaamista sekä
sekéi heidän
heidén vuorovaikutus—
edistää
vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan.
ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin.
kulttuureihin. Varhaiskasvatuksessa
Lapsia rohkaistaan tutustamaan toisiin ihmisiin,
tutustutaan paitsi oman ryhän
ryhéin lapsiin,
Iapsiin, myös
myés toisten ryhmien lapsiin
Iapsiin ja perheisiin. Lasten
ihmisten, kielten,
kielten. katsomusten
kiinnostuneisuutta tuetaan, ja aikuiset toimivat mallina erilaisten ihmisten,
ja kulttuurien myönteisessä
myénteisesséi kohtaamisessa. Lapsia ohjataan ystéivéillisyyteen
ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.
tapoihin.
Lapset toimivat yhdesséi
ja
oppivat
toisiltaan.
joten
jokaisella
Iapsella
on
oma,
téirkeii
paikkansa
yhdessä
toisiltaan,
lapsella
tärkeä
ja osansa ryhmässä.
ryhméisséi. Lasten kanssa opetellaan toisen asemaan asettumista
asettumistaja
ja ristiriitatilanteiden
syntyneitéi ristiriitatilanteita,
ristiriitatilanteita, lapsen
Iapsen
ratkaisemista. Lapsille annetaan mahdollisuus ratkaista itse syntyneitä
ikéi ja taidot huomioiden. Tämä
Téiméi vahvistaa lasten
Iasten sosiaalisia taitoja.
ikä
taitoja.
11

Laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

osa minen

La ja-alainen

Varhaiskasvatuksessa saadut tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä
kulttuuriperinnéstéi vahvistavat lapsen
Iapsen kykyä
kykyé
kéiyttéiéija
Erilaisetjuhlat,
Ieikit, ruokailuhetket
ruokailuhetketja
omaksua,
ja muuttaa kulttuuria. Erilaiset
juhlat, leikit,
ja perinteet tarjoavat
omaksua. käyttää

tilaisuuden jakaa tietoa erilaisista perinteistä
perinteistéi ja tavoista.
néihdéiéin osana
tavoista. Erilaiset katsomukset nähdään
erityispiirteita huomioidaan kasvatuksessa.
kulttuuria, ja paikallisia kulttuurillisia erityispiirteitä
Itsestä
ltsestéi huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä
tärkeitä.
Itsesté huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät
Iiittyvéit taidot ovat kaikille térkeitéi.

Varhaiskasvatuksen tehtéivéi
Iasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä
Iiittyviii taitoja sekä
sekii
tehtävä on vahvistaa lasten

kestiivéin elämäntavan
elaméintavan mukaisia valintoja.
ohjata heitä
tekemään kestävän
valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan
heitéi tekeméiéin
Iasten myönteistä
myénteistéi suhtautumista tulevaisuuteen.
lasten

itsenéiisyyden asteittaista lisääntymistä
Iiséiintymisté tuetaan. Lapsia autetaan,
autetaan, ja heitä
heité kannustetaan
Lasten itsenäisyyden
pyytéiméién apua sitä
sitéi tarvitessaan. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia taitoja kuten pukeutumista,
pyytämään
sekéi henkilökohtaisesta
henkilékohtaisesta hygieniasta ja omista tavaroista huolehtimista. Kehossa on
ruokailua sekä
nimet
joka paikalle ja asenne kehon kaikkia osia kohtaan on hyväksyvä
nimetjoka
hyvéksyvéi myös
myés hygienian hoidossa.
Kaikista kehon paikoista voi puhua aikuisen kanssa. Lapsia ohjataan toimimaan vastuullisesti
vastuullisesti ja
turvallisesti eri oppimisympäristöissä
tun/allisesti
oppimisympéiristéisséi sekä
seké lähiluonnossa
Iéhiluonnossa ja liikenteessä.
Iiikenteesséi.
itseséiéitelysséi. Lasten tunnetaidot vahvistuvat,
Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä.
heidéin kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään
nimeéiméiéin tunteita.
kun heidän
Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan kaikenlaisia tunteita; riemua, pelkoa,
pelkoa, ikävää,
ikéivéiéi. hoivahalua,
kéiytéstéi ei nimetä
nimetéi arvottavalla tavalla poikamaiseksi
riehakkuutta, suuttumusta jne. Tunteita tai käytöstä
tai tyttéméiiseksi.
ihastumisen, rakkauden,
tyttömäiseksi. Lapsille opetetaan asiallista tunteiden ilmaisua; ihastumisen,
ystéivyyden
ha|aus— tai suukottamistilanteissa ja
ystävyyden ja koskettamisen suhteen esimerkiksi halaushuomioiden.
negatiivisten tunteiden osoittamista rakentavasti, toiset huomioiden.
Iapsen oikeudesta ja asenteesta omaa kehoa
Lasta opetetaan ja ohjataan turvataidoissa, lapsen
Iapsi ei kysyisi. Lasten kanssa käsitellään
kéisitelléién heidän
heidén
ja toisten kehoa kohtaan vaikka lapsi
edistéviéi asioita kuten levon,
Ievon, ravinnon, liikunnan
Iiikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä.
merkitystéi.
hyvinvointiaan edistäviä
Iapselle opetetaan térkeimméiuurvataidot
Turvataitokasvatuksessa lapselle
tärkeimmätturvataidot kuten koskettamisen séiéinnbt,
säännöt,
uimapukuséiénté
ja
kolmen
kohdan
séiéinté
(sano
ei,
Iéihde
pois,
kerro
aikuiselle
johon
Iuotat).
uimapukusääntö
sääntö
lähde
luotat).
Monilukutaito ja tieto- ja viestintéteknologinen
viestintäteknologinen osaaminen
seké tieto- ja viestintéiteknologista
Iasten ja perheiden arjessa,
Monilukutaitoa sekä
viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten
sekéi yhteiskunnallisessa osallistumisessa.
osallistumisessa. Monilukutaito
ihmisten véilisesséi
välisessä vuorovaikutuksessa sekä
sek£'1tieto—
edistéivéit lasten
Iasten kasvatuksellista
kasvatuksellistaja
sekä
tieto- ja viestintiiteknologinen
viestintäteknologinen osaaminen edistävät
ja koulutuksellista
tasa—arvoa.
néiden taitojen kehittymistä.
kehittymistéi.
tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtéivéiné
tehtävänä on tukea näiden

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympéiréivéin
ympäröivän maailman ymmz"1rté'1misen
ymmärtämisen seké
sekä
vuorovaikutuksen näkökulmasta
néikdkulmasta keskeinen perustaito.
perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten
viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja.
Iaaja tekstikésitys,
taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja
tekstikäsitys, jonka
puhutussa. audiovisuaalisessa tai
mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa,
sisiiltyy erilaisia lukutaitoja
Iukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen
digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy
Iukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy
Iiittyy kiinteästi
kiinteéisti ajattelun ja oppimisen
lukutaito,
taitoihin. Lasten kanssa nimetään
nimetéén asioita ja esineitä
esineitéi sekä
seké opetellaan erilaisia käsitteitä.
késitteité. Lapsia
kéyttéiméién ja tuottamaan viestejéi
erilaisissa, myös
mytis digitaalisissa,
innostetaan tutkimaan, käyttämään
viestejä erilaisissa,
ympéiristéisséi.
kehittyékseen lapset
Iapset tan/itsevat
sekéi rikasta
ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen
tarvitsevat aikuisen mallia sekä
tekstiympéiristijii,
Iasten tuottamaa kulttuuria sekä
seké lapsille
Iapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.
tekstiympäristöä, lasten

Laaja-alainen osaaminen

C

as

E

E

arkieléiméisséi sekä
seké
Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintéiteknologian
viestintäteknologian roolia arkielämässä

tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintéteknologisiin
viestintäteknologisiin véilineisiin,
välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista
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hyédynnetéiéin leikeissä,
Ieikeissé, tutkimisessa,
Iiikkumisessa
dokumentointia hyödynnetään
tutkimisessa, liikkumisessa
Henkilbsté ohjaa lapsia
Iapsia tieto- ja
kokemisessa ja tuottamisessa..
tuottamisessa.. Henkilöstö
monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.
kéiyttéén. Kuntaamme hankitaan pikkuhiljaa
Iapsiryhmien käyttöön.
kéiyttéén.
lapsiryhmien
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
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sekii taiteellisessa
sekä
viestintéiteknologian
viestintäteknologian
tietoteknisiéi
tietoteknisiä véilineitii
välineitä

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat
Iuovat perustan demokraattiselle
ja kestävälle
kestévéille tulevaisuudelle. Tämä
Tiimé edellyttää
edellyttiiéi yksilblté
yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisijn
yhteisön
12

toimintaan sekä
sekéi luottamusta
Iuottamusta omiin vaikutusmahdolIisuuksiinsa.
vaikutusmahdollisuuksiinsa.
vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat
eléiméién vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa
eléiméiéin
kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään
néiita demokratian toteutumisen keskeisiä
néiitéi
keskeisiéi periaatteita.
periaatteita. Varhaiskasvatuksen tehtéiva
tehtavéi
kunnioitetaan näitä
tehtävä
Iasten kehittyviä
kehittyviéi osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekéi
on tukea lasten
sekä kannustaa omaaloitteisuuteen.
toimintasisältöjä
toimintasiséltbjéi
toimintasiséiltiijéi

suunnitellaan,
suunnitellaan,

toteutetaan

ja

arvioidaan yhdesséi
yhdessä
yhdessii
henkilöstön,
henkiléstbn,
henkiléstén, lasten
Iasten sekä
sekéi heidän
heidéin
heidén huoltajiensa kanssa. Lasten arvostava
an/ostava kohtaaminen, heidän
heidéin
heidén
ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten
Iasten osallistumisen ja
sekä yhteisten sääntöjen,
vaikuttamisen taitoja. Samalla lapset
Iapset oppivat vuorovaikutustaitoja sekéi
séiéintiijen,
sééintbjen,
Iuottamuksen merkitystä.
merkitystéi.
merkitysté. Henkilöstö
Henkiltisté
Henkikisté huolehtii siitä,
siité, että
ettii
ettéi jokaisella lapsella
Iapsella on
sopimusten ja luottamuksen
osallistuaja
ja vaikuttaa.
Néiin lasten
Iasten käsitys
kéisitys itsestä,
itsestéi,
itsestéi. itseluottamus
itseluottamusja
ja sosiaaliset taidot
mahdollisuus osallistua
vaikuttaa. Näin
kehittyvéit. On téirkeéiéi,
tiirkeiiéi,
ettéi lapset
Iapset osaavat ja voivat pyytää
pyytiiéi aikuisen apua sitä
sitéi
sitii tarviessaan.
kehittyvät.
tärkeää, että
pyytéiéi
Heidéin on téirkeéi
tietéiéi, että
ettéi heillä
heilléi
heillé on aina oikeus aikuisen apuun ja suojeluun.
Heidän
tärkeä saada tietää,
suojeluun.
myijs auttamaan toisia ja toimimaan yhdessa
myiis
yhdesséi
Lapsia kannustetaan myös
yhdessä arjen pienten pulmien
ratkaisemiseksi.

Laaja-alainen osaaminen

Varhaiskasvatuksen

osa minen
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La ja-alainen

10.
10.

Toimintakulttuurin
ja sitä
Toimintakulttuurin kehittäminen
kehittaminen ja
sité
ohjaavat
ohjaavat periaatteet
periaatteet

piirissé oleviin
Toimintakulttuuri muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja se vaikuttaa kaikkiin sen piirissä
siité, tiedostetaanko sen merkitys vai ei. Sillä
Silléi tarkoitetaan kanssakäymisen
kanssakéymisen
riippumatta siitä,
tyéssé ja ihmissuhteissa. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja
ja arvostamisen tapaa työssä
toimimattomien ja ei-toivottujen
ei—toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat téirkeé
tärkeä osa
toimintakulttuurin kehittämistä.
kehittéimisté. Tydntekijdiden
Työntekijöiden tapa olla ja toimia vuorovaikutuksessa vélittyy
välittyy
Iapsille mallina. Tybntekijéin
arvojen, tietojen ja uskomusten
lapsille
Työntekijän toiminnan taustalla olevien arvojen,
havaitseminen, ymméirtéiminen
ymmärtäminen ja arviointi on téirkeéiéi.
tärkeää. Koko yhteisdn
yhteisön arvostava ja kunnioittava
kehittéimiselle. Kehittämisen
Kehittéimisen lähtökohtana
Iéihtékohtana on
dialogi on pohjana toimintakulttuurin jatkuvalle kehittämiselle.
Iapsen etu. Käytännössä
Kéiytéinnésséi kehittäminen
kehittéiminen tapahtuu uusien toimintatapojen rohkeana mutta
lapsen
tarkoituksenmukaisena kokeilemisena, oppimisympäristöjen
oppimisympéiristéjen muokkaamisena ja ammatillisen
osaamisen kehittämisenä.
kehittiimisenéi. Päiväkodin
Péiivéikodin tai lapsiryhmän
Iapsiryhmén säännöt
séiénnét ja rutiinit ovat toimintakulttuuria,
yhdessä huoltajien
Iéipikéydé, myös
myés yhdesséi
jota on hyvä
hyvé aika ajoin pohtia, kyseenalaistaa, uudistaa ja läpikäydä,
kanssa.
edistééi osallistavaa toimintakulttuuria luomalla
Iuomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun.
Johtaja edistää
perhepéiivéihoidossa turvataan varmistamalla riittävä
riittéivii
Tiimipalavereiden toteutuminen yksikijissé
yksiköissä ja perhepäivähoidossa
henkiléstij ja toisaalta luomalla
Iuomalla niistä
niista totuttu tapa. Niissä
Niissé on tavoitteena kehittää
kehittéiéi ja innovoida
henkilöstö
yhteisté
toimintakulttuuria. Koko henkilöstön
henkilijstén kehittämispäivät
kehittéimispéiivéitjarjestetéén
Péiéméiaréné
yhteistä toimintakulttuuria.
järjestetään vuosittain.
vuosittain. Päämääränä
etta yhteinen toiminta-ajatus
toiminta—ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät
on, että
néikyvéit käytännöissä.
kéiytannéissé. Johtaja vastaa
siitéi, että
ettéi yhteisiä
yhteisia tyékéiyténtbja
tehdéién näkyväksi
néikyvéiksi ja että
ettéi niitä
niité havainnoidaan ja arvioidaan
an/ioidaan
siitä,
työkäytäntöjä tehdään
séiéinnijllisesti. Lapset ja huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä
kehittéimisessé ja arvioinnissa.
arvioinnissa.
säännöllisesti.
kehitetéiéin seuraavien periaatteiden mukaisesti:
mukaisesti:
Toimintakulttuuria kehitetään
yhteisé toimintakulttuurin ytimenéi
Oppiva yhteisö
ytimenä
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Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisbnéi.
Iapset ja henkilöstö
henkilésté oppivat yhdesséi
yhteisönä, jossa lapset
yhdessä ja
Varhaiskasvatusyhteisössä annetaan tilaa erilaisille ajatuksille ja tunteille,
tunteille, ja niiden
toisiltaan. Varhaiskasvatusyhteiséssa
jakaminen nähdään
néihdaén téirkeéiné.
Yrittéimiseen ja sinnikkyyteen sekä
sekéi uusien toimintapojen kokeiluun
tärkeänä. Yrittämiseen
kannustetaan.
Henkiléstéé kannustetaan itsearviointiin,
itsean/iointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla
Henkilöstöä
ammatilliseen kehittymiseen. Toimiva tiimikéiytéintij
tiimikäytäntö on edellytys oppivalle ja sitoutuneelle
tyijyhteisélle.
Séiéinnéllisisséi keskusteluissa ja tiimeisséi
pyritéén arvioimaan omaa tyétii
työyhteisölle. Säännöllisissä
tiimeissä pyritään
työtä
ja toimintatapoja yhdesséi.
néhdéiéin térkeéné
yhdessä. Avoimuus ja asioiden esille nostaminen nähdään
tärkeänä
toimintakulttuurin kehittämisen
kehittamisen kannalta. Lapsen etu ja huoltajilta saatu palaute ovat myös
myés térkeitéi.
tärkeitä.

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisb
yhteisö
Leikki nähdään
néihdéiéin Alavieskan toimintakulttuurissa téirkeéiné
merkityksellisenéi osana lapsen
Iapsen
tärkeänä ja merkityksellisenä
péiivééi. Leikkiä
Leikkié rajoittavia tekijéitéi
pyritéén tunnistamaan ja kehittämään
kehittéimééin leikkiä
Ieikkié edistäviä
edistéviii
hyvää
tekijöitä pyritään
hyvéiéi päivää.
toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.
oppimisympéristéjé. Leikkirauhan antaminen sekä
sekéi leikkiin
Ieikkiin keskittyminen
néihdéan hyvin térkeénéi.
Ieikin rikastaminen ja havainnointi on vahvuutemme.
nähdään
tärkeänä, samoin leikin
vahvuutemme. Leikki saa
néikyéi ja kuulua, ja oppimisympäristöjä
oppimisympéristéjé pyritään
pyritaéin jérjesteleméan
siten, että
etté pitkäkestoinen
pitkéikestoinen leikki
Ieikki
näkyä
järjestelemään siten,
tun/ataan
Iuovuuteen
turvataan mahdollisuuksien mukaan. Mielikuvituksellisuuteen, omaan ilmaisuun ja luovuuteen
Ieikkialoitteisiin vastataan ja vertaissuhteiden syntymistä
syntymistéi tuetaan leikin
Ieikin
kannustetaan. Lasten leikkialoitteisiin
avulla.
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön
henkiléstijn keskinäinen
keskinéiinen yhteistyé
sekéi
yhteistyö sekä
vuorovaikutus huoltajien ja lähiympäristön
Iéihiympéiristbn kanssa. Kunnioitus ja arvostus yhteisijn
jiisenten
yhteisön jäsenten
tarkeaa. Henkilöstö
Henkilbsté toimii hyvän
hyvén vuorovaikutuksen mallina lapsille,
Iapsille, ja tukee
kesken on tärkeää.
vuorovaikutussuhteiden syntymistä
syntymista ja säilymistä.
sailymistéi. Ristiriitoja pyritään
pyritéiéin ratkaisemaan yhdesséi
yhdessä ja
rakentavasti. Kiusaaminen tunnistetaan ja siihen puututaan véilittiiméisti.
välittömästi.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
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edistetiiéin osallisuutta,
osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa—an/oa
Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään
tasa-arvoa
henkilijstén ja huoltajien aloitteita,
aloitteita. näkemyksiä
néikemyksiii ja mielipiteitä
mielipiteitéi
kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön
Téimii edellyttää
edellyttéiéi osallisuutta
Osallisuutta edistävien
edistéivien toimintatapojen sekéi
arvostetaan. Tämä
sekä rakenteiden tietoista
kehittémistéi. Lasten ymméirrys
kehittämistä.
ymmärrys yhteisijstéi.
yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista
Iasten sensitiivinen kohtaaminen ja
kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten
mybnteinen
kokemus
kuulluksi
ja
néihdyksi
tulemisesta.
myönteinen
nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen
toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
an/iointiin vahvistaa osallisuutta.
osallisuutta. Jokainen henkilöstön
henkiléstijn
kasvatusyhteisééi.
jäsen on térkeé
tärkeä osa kasvatusyhteisöä.
jéisen

Yhteisön
jäsenet tulee kohdata ja kohdella yhdenvertaisina. Erilaisista yhdenvertaisuuteen ja
Yhteisén jéisenet

tasa—arvoon
Iiittyvisté asenteista tulee keskustella ja pohtia, miten henkilöstön
henkiléstén asenteet näkyvät
nékyvéit
tasa-arvoon liittyvistä
toiminnan ja vuorovaikutuksen tavoissa. Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön
kielenkéiytén tavat véilittyvéit
välittyvät mallina
Iapsille. Lapsia roihkaistaan ja kannustetaan tekeméén
péiéitbksié ilman stereotyyppisiéi
lapsille.
tekemään valintojaja
valintoja ja päätöksiä
stereotyyppisiä

ennakko—odotuksia. Myönteinen
Myénteinen ja kannustava vuorovaikutus nähdään
néihdéén erityisen
rooleja tai ennakko-odotuksia.
tiirkeiinéi
tärkeänä identiteetin ja itsetunnon kehittymisen kannalta.
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa.
yhteiskuntaa. Vaikka

Alavieskassa muutos näkyy
nékyy vielé
henkiléstéé kannustetaan hankkimaan tietoa
vielä hyvin véhéiisesti,
vähäisesti, henkilöstöä
katsomuksista. Oma,
Oma. paikallinen kulttuuriperinne nähdään
néihdéiin téirkeéinéi,
erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.
tärkeänä,
ja kulttuurien moninaisuus voimavarana.
ettéi oikeus omaan kieleen,
voimavarana. Yhteiséssé
Yhteisössä tunnistetaan, että
ajatte|u— ja toimintatavoista
kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Erilaisista ajatteluIuodaan myös
myés uusia tapoja toimia yhdessé.
Néihin tartutaan
keskustellaan rakentavasti ja luodaan
yhdessä. Näihin
Iapsiryhméisséi esiintyy kulttuurista moninaisuutta.
moninaisuutta.
erityisesti silloin, kun lapsiryhmässä
Henkilésté ymméinéé
Iasten kehityksessä
kehityksessé ja oppimisessa,
Henkilöstö
ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten
yhteistyössä sekä
vuorovaikutuksessa ja yhteistyésséi
seké identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan
néikyvéiksi tekeminen tukee lasten
Iasten kehitystä
kehitysté kulttuurisesti
kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi
Henkilbstdn tulee tiedostaa.
ettéi he ovat lapsille
Iapsille kielellisiä
kielellisiéi malleja,
moninaisessa maailmassa. Henkilöstön
tiedostaa, että
ja kiinnittää
kiinnittaéi huomiota omaan kielenkäyttöönsä.
kielenkéiyttéénsé. Henkilöstö
Henkilijsté rohkaisee lapsia
Iapsia käyttämään
kéiyttéimiiéin kieltä
kieltii
Iéihtékohdat huomioidaan, huoltajien toiveet niihin liittyen
Iiittyen ja
monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat
Iapsille annetaan mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön
kielenkéiytén tilanteisiin.
lapsille
tilanteisiin.

Varhaiskasvatuksessa arvostetaan
an/ostetaan terveellisiéi.
Iiikunnallisia elämäntapoja.
eliiméntapoja. Lapsia
terveellisiä, tun/allisia
turvallisia ja liikunnallisia

Iiikkumaan monipuolisesti eri ympéiristéissé.
nahdééin térkeénéi
rohkaistaan liikkumaan
ympäristöissä. Ulkoilu nähdään
tärkeänä osana
Iapsen hyvinvointia,
hyvinvointia. ja siihen panostetaan. Riittävä,
Riittévé, terveellinen ravinto edistää
edistéiéi hyvinvointia.
lapsen
péiivéirutiineihin kuuluu mahdollisuus lepoon
Iepoon ja rauhoittumiseen. Selkeä
Selkeé
Turvallisiin, hyviin päivärutiineihin
ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän
péiivéin rakenne edistää
edistéiéi hyvinvointia.
hyvinvointia. Kiireettömyys
Kiireettijmyys on
siséiéinrakennettuna arjen toiminnoissa ja siirtymissä.
siirtymisséi.
sisäänrakennettuna
Varhaiskasvatuksessa pidetään
pidetaéin
huolta koko yhteisbn
psyykkisesta ja
yhteisön fyysisestéi.
fyysisestä, psyykkisestä
Iohdutusta ja läheisyyttä
Iéiheisyyttéi sitéi
sosiaalisesta turvallisuudesta.
turvallisuudesta. Lapsella on oikeus saada lohdutusta
sitä
tarvitessaan. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista,
kiusaamista. véikivaltaa
eiké häirintää.
héiirintéiéi.
väkivaltaa eikä
Varhaiskasvatussuunnitelman liitteenä
Iiitteené on kiusaamisen ehkäisemisen
ehkéisemisen suunnitelma,
suunnitelma, jossa
tarkastellaan lähemmin
Iéihemmin käytössä
kéytésséi olevia toimintamalleja. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan

ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Turvallisuuden edistämiseen
edistéimiseen kuuluu myös
mybs tapaturmien
ehkéisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä
seké tiloista ja véilineistéi
suunnitelmallinen ehkäisy
välineistä
edellyttiiéi toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä
seké
huolehtiminen. Varhaiskasvatus edellyttää
tun/allisuusasiat
hallitsevaa
henkildstéé.
turvallisuusasiat
henkilöstöä.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti,
sosiaalisesti. kulttuurisesti ja taloudellisesti
kestévén elämäntavan
eléméintavan véilttéiméitttimyys.
ilmennetéiéin vastuullista
kestävän
välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään
Iuontoon ja ympéiristbén.
edistetéan vfilineiden
suhtautumista luontoon
ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa edistetään
välineiden ja tilojen
yhteiskiiyttééi,
kohtuullisuutta. säästäväisyyttä,
saastévéisyyttéi, korjaamista
korjaamistaja
uusiokéyttbé.
yhteiskäyttöä, kohtuullisuutta,
ja uusiokäyttöä.
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Varhaiskasvatuksen
Varhaiskasvatu ksen
oppimisympäristöt
oppimisymparistét

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä,
kehittétvé, oppimista edistävä,
edistéivé, terveellinen

ja turvallinen oppimisympäristö.
oppimisympéiristé. Oppimisympäristöillä
Oppimisympiiristéilléi tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteiséjéi,
yhteisöjä,
kéiyténtéjé, välineitä
vélineitéi ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten
Iasten kehitystä,
kehitysté, oppimista ja vuorovaikutusta.
käytäntöjä,
Oppimisympéristékéisite sisältää
siséiltéiéi Varhaiskasvatuksessa
sisélléi ja ulkona muun muassa
Oppimisympäristökäsite
varhaiskasvatuksessa sisällä
Oppimisympéiristéjéi kehitetään
kehitetéiéin siten,
etté
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä
siten, että
varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että
ettéi ne tukevat lasten
Iasten terveen
sekéi sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä.
kehittymisté. Ergonomia,
Ergonomia, ekologisuus,
itsetunnon sekä
viihtyisyys ja esteettömyys
esteettiimyys sekä
sekéi tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman
siséilman laatu
Iaatu ja siisteys otetaan
oppimisympéiristéjéi rakennettaessa ja kehitettäessä.
kehitettéessé.
huomioon oppimisympäristöjä
Oppimisympéristéjé suunnitellaan ja rakennetaan yhdesséi
Iasten kanssa. Niiden tulee tukea
Oppimisympäristöjä
yhdessä lasten
Iasten luontaista
Iuontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä
seké ohjata leikkiin,
Ieikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen,
lasten
tutkimiseen sekä
seké taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia
Oppimisympéiristét tarjoavat lapsille
Iapsille vaihtoehtoja
maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt
Iiikkumiseen. leikkeihin
Ieikkeihin ja peleihin
mieluisaan tekemiseen.
tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen,
sekéi rauhalliseen oleiluun ja lepoon.
Iepoon. Lasten ideat, leikit
Ieikit ja heidän
heidén tekeméinséi
nékyvéit
sekä
tekemänsä tybt
työt näkyvät
oppimisympäristöissä.
oppimisympéiristéisséi.
Oppimisympäristöissä
Oppimisympéristdisséi voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat
yksilölliset taidot
tarpeen mukaan. Henkilöstön
Henkiléstén tulee ottaa huomioon lasten
Iasten kiinnostuksen kohteet,
kohteet, yksilélliset
ja tarpeet sekä
seké osiossa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
oppimisymparistbissé
kuvatut varhaiskasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä
toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä,
ryhmissé, joissa jokaisella yhteisén
yhteisön jiisenellé
jäsenellä on mahdollisuus
osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen.
vuorovaikutukseen. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa
ryhmissé edistää
edistéié lasten
Iasten ja henkilöstön
henkiléstén keskittymistä
keskittymisté sekä
sekéi lapsilähtöistä
Iapsiléhtbistéi toimintaa.
ryhmissä
toimintaa.
séiénnét ja toimintatavat auttavat luomaan
Iuomaan ilmapiiriltään
ilmapiiriltéiéin turvallisen,
Yhteisesti sovitut säännöt
turvallisen, muita
oppimisympéristén. Turvallisessa ilmapiirissä
ilmapiirissii erilaisten
kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön.
tunteiden näyttäminen
néyttéiminen on sallittua ja henkilöstö
henkilésté auttaa lapsia
Iapsia tunteiden ilmaisussa ja
itseséatelyssé. Lapsia rohkaistaan kysymään,
kysyméén. ja lasten
Iasten kysymyksiin vastataan.
itsesäätelyssä.
vastataan.
Oppimisympéristéjé suunnitellaan ja kehitetään
kehitetéiéin siten, että
ettéi ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja
Oppimisympäristöjä
tasa—arvoa. Téiméi
sukupuolten tasa-arvoa.
Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen.
Oppimisympéristdisséi edistetään
edistetéiéin lasten
Iasten kielellistä
kielellistéi kehitystä
kehitystéi ja kielitietoisuutta sekä
sekéi tuodaan
Oppimisympäristöissä
néikyvaksi kulttuurista moninaisuutta. Oppimisympäristöjen
Oppimisympéristijjen tulee mahdollistaa päivittäisen
péivittéﬂsen
näkyväksi
Iiikuntasuosituksen saavuottaminen.
liikuntasuosituksen
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Alavieskassa maaseutumainen, helposti lähestyttävä
Iéihestyttavéi luonto
Iuonto sekä
seké pihat, leikkipuisto
Ieikkipuisto ja muut
oppimisympéristéjé, joita huoltajat korostivat
rakennetut ympéiristbt
ympäristöt ovat varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä,
paikallisuuden huomioimisessa. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia
Ieikkiin ja tutkimiseen. Niitä
Niita hyödynnetään
hybdynnetiiéin liikunta|iikunta— ja luontoelämysten
Iuontoelémysten ja
mahdollisuuksia leikkiin
oppimisen paikkoina.

kéytéssé tulee olla riittävästi
riittévésti monipuolisia ja turvallisia leikki|eikki— ja toimintavélineité,
niisséi
Lasten käytössä
toimintavälineitä, ja niissä
tan/ittaessa huomioitava lasten
Iasten yksilélliset
on tarvittaessa
yksilölliset tuen tarpeet. Tieto—
Tieto- ja viestintéiteknologia
viestintäteknologia on osa
monipuolista ja lasta
Iasta osallistavaa oppimisympäristöä.
oppimisympéristéé. Varhaiskasvatuksessa käytetään
kéiytetéén tieto—
tieto- ja
viestintiiteknologiaa
viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
tavalla. Lasten omia tieto—
tieto- ja viestintéiteknologisia
viestintäteknologisia
Iaitteita, leluja
Ieluja ja muita vélineitéi
kéiytetéén varhaiskasvatuksen jérjestéjan
méiéiriuéiméilléi tavalla.
laitteita,
välineitä käytetään
järjestäjän määrittämällä
Iaitteiden, lelujen
Ielujen ja vélineiden
kéytdsté sovitaan huoltajien kanssa.
Omien laitteiden,
välineiden käytöstä
Yhteistyd muiden toimijoiden kanssa ja vierailut esimerkiksi kirjastoon,
Yhteistyö
kuIttuuriperintékohteisiin, kauppaan ja erilaisiin retkikohteisiin
kirkkoon, kulttuuriperintökohteisiin,
Iasten oppimisympäristöjä.
oppimisympéristéjé. Oppimisympäristöjen
Oppimisympéristéjen suunnittelu tarjoaa myös
myés
lasten
yhteistyémahdollisuuden
henkiléstén ja huoltajien véilille.
yhteistyömahdollisuuden henkilöstön
välille.
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museoon,
rikastavat
Iuontevan
luontevan

12.

Yhteistyö
Yhteistyb varhaiskasvatuksessa

Yhteistyöllä
järjestämistä siten,
siten, että
Yhteistytillii tuetaan lapsen
Iapsen varhaiskasvatuksen jéirjestéimisté
etté jokainen lapsi
Iapsi saa
oman kehityksensä
yhteistyön
kehityksensé ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
hoitoa. Vastuu yhteistyijn
toteutumisesta ja suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen jiirjestéijillé.
myés
järjestäjillä. He vastaavat myös
siitéi, että
etté yhteistyétéi
siitä,
yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa monialaisesti.
Huoltajien kanssa tehtéivéi
tehtävä yhteistyii
yhteistyö
Yhteistyön
Yhteistyén tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön
henkilijstén yhteinen sitoutuminen lasten
Iasten terveen ja
turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.
tasatun/allisen
edistiimiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä
seké tasa—
arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen
keskinéiinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.
kasvatusyhteistyété.
Luottamuksen ja yhteistyijn
yhteistyön rakentaminen alkaa varhaiskasvatuksen aloitusprosessissa.
kotikéiyntiin, jolloin varhaiskasvattajalla,
Jokaiselle perheelle tarjotaan mahdollisuutta kotikäyntiin,
varhaiskasvattajalla, tulevalla
Iasta lähimpänä
Iéihimpéina työskentelevällä
tybskentelevélléi aikuisella on tilaisuus tutustua lapseen
Iapseen ja hänen
héinen perheeseensä
perheeseensii
lasta
Iapselle tutussa ja turvallisessa ymparistésséi.
Kotikéiynnin lisäksi
Iiséksi lapsi
Iapsi vanhempineen
lapselle
ympäristössä. Kotikäynnin
kéiy tutustumassa tulevaan varhaiskasvatusympéiristéén.
käy
varhaiskasvatusympäristöön. Huolella toteutetun aloitusprosessin
Iapsen varhaiskasvatuksen polulla tunnetaan ja tunnustetaan.
merkitys lapsen
tunnustetaan.
péiivittéin. Huoltajille toteuttamamme kyselyn
Lapsen huoltajia kannustetaan yhteistyéhbn
yhteistyöhön päivittäin.
Iapsen tuontituonti— ja hakutilanteiden kiireettömyys
kiireettijmyys ja rauhallisuus sekä
sekéi tyéntekijén
Iapselle
perusteella lapsen
työntekijän lapselle
ja huoltajalle antama aika tuonti—
Iuoda
tuonti- ja hakutilanteissa koetaan tarkeaksi.
tärkeäksi. Tavoitteena on luoda
Iasta koskevista
rauhallinen ympéristé.
ympäristö, jolloin huoltajalla on aikaa ja mahdollisuuksia kertoa lasta
Iuottamuksellisesti ja oikea-aikaisesti.
oikea—aikaisesti. Jokainen lapsi
Iapsi on téirkeéi
ainutlaatuinen, ja
asioista luottamuksellisesti
tärkeä ja ainutlaatuinen,
Iasta koskevia asioita myönteisessä
myénteisesséi ja kannustavassa valossa.
pyrimme aina tuomaan ilmi lasta
Yhteistytin merkitys on erityisen tärkeää
téirkeéiéi siirtymévaiheissa,
Iapsen aloittaessa
Yhteistyön
siirtymävaiheissa, kuten lapsen

varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä,
siirtymisséi, lapsen
Iapsen vaihtaessa päiväkotia
péiivéikotia
Yhteisellä keskustelulla on erityinen tehtévéi
tehtävä laadittaessa
tai aloittaessa esiopetuksen. Yhteiselléi
Iaadittaessa lapsen
Iapsen

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteistyön
Yhteistydn merkitys huoltajien kanssa korostuu,
korostuu, kun suunnitellaan
Iasten kehityksen ja oppimisen tukea. Luottamus mahdollistaa huoltajien ja
ja toteutetaan lasten
henkiléstén véilisen
myés haastavissa tilanteissa, esimerkiksi huolen herätessä
heratessé
henkilöstön
välisen yhteistydn
yhteistyön myös
Iapsen hyvinvoinnista. Perhekäsitys
Perhekéisitys laajenee
Iaajenee myös
myijs isovanhempiin, ja heitä
heitéi kutsutaan joskus
lapsen
varhaiskasvatuksen arkeen tai tapahtumiin.
Heidéin merkityksesnsä
merkityksesnsé perheiden tukiverkostona
tapahtumiin. Heidän
tunnistetaan.

kasvatustyijn
Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön
tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen
kehittéimiseen yhdessé
henkilbstén ja lasten
Iasten kanssa. Otamme
yhdessä henkilöstön
kéiytttién Muksunetti-palvelua,
Muksunetti—pa|ve|ua, joka on netin kautta toimiva viestintévéline
pikku hiljaa käyttöön
viestintäväline kodin
ja varhaiskasvatuksen véililléi.
välillä. Pyrimme jéirjestéméan
järjestämään tapahtumia,
tapahtumia, jossa vanhemmat saavat
verkostoitua toistensa kanssa.

Monialainen yhteistyé
yhteistyö
Monialaisen yhteistyijn
yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteuttaminen
toimintayksikijisséi
Iasten tarpeita vastaavasti. Varhaiskasvatuslaki edellyttää
edellyuéié kunnan
toimintayksiköissä lasten
varhaiskasvatusta jéirjestaessaéin
toimivan
monialaisessa
yhteistyéssé
ja
Iuovan tarvittavat
järjestäessään
yhteistyössä
luovan
yhteistyérakenteet.
yhteistyörakenteet.
varhaiskasvatuksessa
tehdéiéin yhteistyété
Iastensuojelun sekéi
Varhaiskasvatuksessa tehdään
yhteistyötä neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun
sekä muiden
ten/eydenhuollon
kesken. Yhteistyön
Yhteistyén merkitys korostuu, kun
terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken.
jollain näistä
néiistéi tahoista herää
heréé huoli lapsen
Iapsen kehityksestä
kehityksesté tai hyvinvoinnista tai kun lapsen
Iapsen tukea
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Alavieskassa on käytössä
kiiytésséi "" Lapset puheeksi -menetelmä",
—menete|méi", jonka tarkoituksena on tunnistaa
Iapsen hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijét
kanssa. Keskustelussa
lapsen
tekijät keskustelussa huoltajien kanssa.
Iasta suojaavia tekijtiitéi
kasvuympéiristéissé ja miten niitä
niité voitaisiin tukea.
kartoitetaan lasta
tekijöitä eri kasvuympäristöissä
puheeksi— keskustelu pidetään
pidetééin nykyisellään
nykyiselléén jokaiselle kolmivuotiaalle lapselle,
Iapselle, joko
Lapset puheeksivarhaiskasvatuksessa tai lastenneuvolassa.
Iastenneuvolassa. Tavoitteena on,
on, että
etté jokainen tyéntekijé
työntekijä saa
menetelméin käyttöön
kéyttéén koulutuksen, jottajokaisen
Iapsen osalta keskusteluun saadaan lasta
Iasta hyvin
menetelmän
jotta jokaisen lapsen
tunteva tyiintekijéi.
työntekijä.

varhaiskasvatukse sa

Yhteistyd

Pitkéiaikaissairaan lapsen
Iapsen kyseessä
kyseesséi ollen yhteistyé
suunnitellaan ja jéirjestetééin.
järjestetään. Pitkäaikaissairaan
yhteistyö ja perehdytys on
véilttéiméiténtéi
réiéitiiléityéi. Laajaan terveystarkastukseen 4—vuotis
välttämätöntä ja aina yksildllisesti
yksilöllisesti räätälöityä.
4-vuotis neuvolassa
sisallytetéén varhaiskasvatuksen henkilöstön
henkiléstbn arvio alle kouluikäisen
kouluikéisen lapsen
Iapsen selviytymisesta
sisällytetään
selviytymisestä ja
suostumuksella. Varhaiskasvatuksen
hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa huoltajan kirjallisella suostumuksella.
henkilékunnan antama arvio on téirkeéi
Iapsen kokonaisvaltaisen kasvun,
kasvun, kehityksen ja
henkilökunnan
tärkeä osa lapsen
hyvinvoinnin arviointia sekä
sekéi tuen tarpeiden varhaista tunnistamista monialaisessa yhteistybssé.
yhteistyössä.

Varhaiskasvatuksen yhteistyétahoilla
yhteistyötahoilla tarkoitetaan kaikkia niitä
toimijoita,
varhaiskasvatuksen
niitéi alueellisia ja paikallisia toimijoita,
tehdä yhteistyijtéi.
yhteistyötä. Yhteistyij
Yhteistyö esimerkiksi
joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa
Iuontevaa tehdéi
opetuksesta, liikunnasta,
Iiikunnasta, kirjastosta ja kulttuurista vastaavien tahojen ja muiden lähiympäristön
Iéhiympéiristiin

Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

toimijoiden kanssa lisää
Iiséiéi oppimisympäristöjen
oppimisympéiristéjen monipuolisuutta ja tukee varhaiskasvatuksen
tavoitteita. Poliisin toimintaja
Yhteistyé
toiminta ja pelastuslaitoksen tehtéivéit
tehtävät tulevat tutuksi vierailujen kautta. Yhteistyö
kunnan varhaiskasvatuksen ja sen alueella toimivien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen
tuottajien véilillé
välillä on téirkeéiéi.
tärkeää. Alavieskassa seurakunta on térkeé
tärkeä yhteistyékumppani,
yhteistyökumppani, ja sen
jéirjestiimisséi
Liséiksi tehdééin
järjestämissä tapahtumissa vieraillaan usein. Lisäksi
tehdään vierailuja vanhainkotiin ja
mielenterveyskuntoutujien toimintakeskukseen.

varhaiskasvatukse sa

Yhteistyb
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13.
13.

Pedagogisen
viitekehys
toiminnan viitekehys
Pedagogisen toiminnan

Pedagogisen toiminnan tavoitteena on edistää
edistéiéi lasten
Iasten oppimista ja hyvinvointia sekä
sekéi
laaja-alaista
Iasten
|aaja—a|aista osaamista (kuvio 1.) Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja lasten
varhaiskasvatussuunnitelmat ovat lapsiryhmän
Iapsiryhmén toiminnan suunnittelun lähtökohtia,
Iéihtékohtia, ja ne antavat
Lapsiryhméin (päiväkodissa
(piiivéikodissa osaston tai
pohjaa ryhmän
varhaiskasvatussuunnitelmalle. Lapsiryhmän
ryhméin omalle varhaiskasvatussuunnitelmalle.
pienryhméin ) varhaiskasvatussuunnitelman laatii
Iaatii ryhmän
ryhméin pedagogiikasta
perhepäivähoidossa
perhepéiivéihoidossa pienryhmän
vastaava kasvattaja, ja se kulkee punaisena lankana
Iankana ohjaamassa koko toimintavuoden
Iéihtékohtana ovat myös
myiis varhaiskasvatussuunnitelmassa
pedagogiikkaa. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana
esitellyt oppimisen alueet. Lasten mielenkiinnon kohteet, tarpeet, toiveet ja heille merkitykselliset
néikyvét toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Iapsiléhtéistéi, vaikkakin
asiat näkyvät
toteuttamisessa. Toiminta on lapsilähtöistä,
Iiittyvét juhlat rytmittävät
rytmittéivéit
aikuisjohtoista. Vuodenaikojen vaihtelu ja erilaiset vuodenkiertoon liittyvät
toimintaa. Toimintavuodelle on usein mietitty kantava teema,
nékyy toiminnassa ympéri
teema, joka näkyy
ympäri
jatkumo.
vuoden. Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta tulee muodostua lapselle
Iapselle mielekäs
mielekés jatkumo.
Péiivéikodeissa pedagogisen toiminnan suunnittelu on ryhmän
ryhméin lastentarhanopettajan
Iastentarhanopettajan vastuulla,
Päiväkodeissa
tehdéén yhteistyésséi
henkilijstén kanssa kaikkien mielipiteet,
mielipiteet, ajatukset
mutta suunnitelma tehdään
yhteistyössä koko henkilöstön
ja vahvuudet huomioiden. Toteuttaminen ja suunnitelmaan sitoutuminen on jokaisen tyéntekijén
työntekijän
vastuulla. Perhepäivähoidossa
Perhepéiivéihoidossa perhepäivähoitaja
perhepéiivéihoitaja suunnittelee ja toteuttaa monipuolista toimintaa
Iapsiryhméinséi kanssa. Toiminta sovelletaan lasten
Iasten ikätasoon
ikéitasoon sopivaksi.
sopivaksi.
samalla tavalla oman lapsiryhmänsä
Varhaiskasvatussuunnitelmien ja toiminnan arviointia tehdéiam
péiéiosin keväällä,
kevéélléi, mutta lasten,
Iasten,
tehdään pääosin
huoltajien ja henkilöstön
ympäri vuoden.
henkiléstén antama palaute näkyy
néikyy toiminnan kehittämisessä
kehittéimisesséi ympéiri
Laadukkaan pedagogisen toiminnan edellytyksenä
edellytyksenéi on suunnitelmallinen dokumentointi,
dokumentointi, arviointi
ja kehittäminen.
kehittéminen.
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Pedagogisen

14.

Pedagoginen dokumentointi

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun,
toteuttamisen, arvioimisen ja
suunnittelun, toteuttamisen,
kehittämisen
työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot,
kehittémisen keskeinen tyémenetelméi.
havainnot, dokumentit
ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymméirrystéi
ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta.
Iasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin,
Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten
kehittéimiseen.
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Iapsesta, hänelle
héinelle tiirkeisté
héinen
Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lapsesta,
tärkeistä asioista ja hänen
persoonastaan. Lapsen taidot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet tulevat dokumentoinnin kautta
näkyväksi
néikyvéiksi ja ovat toiminnan suunnittelun perusta.
perusta. Dokumentoinnin tavoitteena on,
on, että
ettéi henkilöstö
henkilésté
oppii tuntemaan lasta,
välisiä suhteita sekä
yhteisön vuorovaikutusta ja sen luonnetta.
Iasta, lasten
Iasten valisié
sekéi yhteisén
Iuonnetta.
Dokumentoinnin avulla toimintaa kyetään
kyetéién kehittämään
kehittéiméiéin lasten
Iasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi
Iapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
ja se on perusta lapsen
Iapset puheeksi -keskustelun
—keskuste|un toimintasuunnitelma ja
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, lapset
ryhméin varhaiskasvatussuunnitelma ovat näkyvimpiä
niikyvimpiét pedagogisia dokumentteja. Lisäksi
Liséiksi lapsilla
Iapsilla
ryhmän
on omia vihkoja tai kasvunkansioita, joita téydennetééin
vuoden
mittaan
valokuvillaja
Iapsen
täydennetään
valokuvilla ja lapsen omilla
tuotoksilla. Lapset itse ovat mukana oman kansionsa tai vihkonsa rakentamisessa päättäen
péfittaen siihen
Iaitettavasta materiaalista ja tuottamalla itse sisältöä
siséiltéa esimerkiksi haastattelujen ja kertomusten
laitettavasta
Myijs vanhemmat osallistuvat lapsen
Iapsen kansioiden
kansioiden/vihkojen
henkiléstijn
kautta. Myös
/vihkojen t£'1ytt£'1miseen,jo||oin
täyttämiseen, jolloin henkilöstön
tietémys
Iapsen elinpiiriin kuuluvista merkityksellisistä
merkityksellisistéi asioista lisääntyy
Iiséiéintyy ja konkretisoituu.
tietämys lapsen
Lasten omia vihkoja tai kansioita tutkitaan yhdesséi
yhdessä lasten
Iasten kanssa mahdollisuuksien mukaan,
vahvistuu. Varhaiskasvatussuunnitelmaan
jolloin lapsen
Iapsen kähitys
kéhitys itsestä
itsestéi ja omista taidoista vahvistuu.
Iiittyvéétn keskusteluun (ns. VASU—keskuste|u
Iasta havainnoidaan ja havainnot
liittyvään
VASU-keskustelu ) valmistautuessa lasta
kayttéén syksyllä
syksylléi 2017 pedagogisen dokumentoinnin avuksi
dokumentoidaan. Muksunetti otetaan käyttöön
ja tiedonkulun parantamiseen.
kehittéiméiéin
Pedagogisen dokumentoinnin keinoja tullaan kehittämään
kokoamalla Alavieskan
varhaiskasvatukseen oma pedagogisen dokumentoinnin opas. Sen tarkoitus on auttaa

Pedagoginen dokumentointi

Iéihikehityksen vyéhykkeen
seka antaa vinkkejé
mitéi taitoja olisi hyvä
hyvéi
lähikehityksen
vyöhykkeen tunnistamisessa, sekä
vinkkejä siitéi,
siitä, mitä
missékin ikävaiheessa.
ikévaiheessa. Näin
Néin se toimii arjen toiminnan suunnittelun apuvälineenä,
apuvéilineenéi,
harjoitella missäkin
ja yleisen ja erityisen tuen jéirjestéminen
järjestäminen varhaisessa vaiheessa helpottuu ja sujuvoituu.
Liséiksi pyritään
pyritéién lisäämään
Iiséiéméién henkilöstön
henkiléstijn tietoisuutta pedagogisen dokumentoinnin merkityksestä
merkityksestél
Lisäksi
työvälineenä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
tyévélineenét

dokumentointi

20
21
20

Pedagoginen

15.
15.

Monipuoliset
Monipuoliset työtavat
tyétavat

Työtapojen
tehtävät ja tavoitteet sekéi
sekä lasten
Iasten
Tyétapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle asetetut tehtéivéit
ikä,
ikéi, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä
sekéi luovuutta
Iuovuutta ja osallisuutta
edistéivéit tyijtavat
Iapsille luontevia
Iuontevia oppimisen tapoja.
Iasten
edistävät
työtavat ovat lapsille
tapoja. Téillaisia
Tällaisia ovat esimerkiksi lasten
Ieikki, tutkiminen, liikkuminen
Iiikkuminen sekä
sekéi taiteellinen kokeminen ja ilmaisu.
ilmaisu. Tieto—
omaehtoinen ja ohjattu leikki,
Tietoja viestintfiteknologiaa
hyédynnetéén toiminnassa.
sekii oppimisen
viestintäteknologiaa hyödynnetään
toiminnassa. Monipuoliset tyétavat
työtavat ovat sekä
véiline
ettéi opettelun kohde. Tämän
Téiméin vuoksi on térkeéé.
ettéi henkilöstö
henkiléstij ohjaa lapsia
Iapsia kokeilemaan ja
väline että
tärkeää, että
ryhmissé sekä
seké itsenäisesti.
itsenéiisesti. Tydskenneltéesséi
Iapsia
käyttämään
työtapoja erikokoisissa ryhmissä
Työskenneltäessä lapsia
kéiyttéiméiéin erilaisia tydtapoja
kyselemééin ja ihmettelemään
ihmettelemaéin sekä
ongelmiayhdesséi.
rohkaistaan kyselemään
yhdessä.
sekéi päättelemään
péiéitteleméiéin ja ratkaisemaan ongelmia
Henkilöstöltä
Henkiléstéltéi edellytetään
edellytetéién ammattitaitoa ja herkkyyttä
herkkyyttéi tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia
mahdollisuuksia. Téiméi
Tämä näkyy
néikyy muun muassa taitona havaita lasten
Iasten aloitteita ja tunnetiloja sekä
seké
muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten
Iasten aloitteet ovat
edellyttéivéit
usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymménéminen
ymmärtäminen ja niihin vastaaminen edellyttävät
henkiléstéltéi sensitiivistä
sensitiivistéi läsnäoloa
Iésnéioloa ja lapsen
Iapsen hyvää
hyvéiéi tuntemista.
henkilöstöltä
tuntemista.
edellytystensé mukaisesti.
Lapset ottavat osaa tyétapojen
työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä
Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekéi
sekä kokeilla
tyétapoja. Työtapojen
Tyétapojen vaihteleva käyttö
kéiyttd tarjoaa eri-ikäisille
eri—ikéisi||e ja eri tavoin oppiville lapsille
Iapsille
erilaisia työtapoja.
edellyttéivéit monipuolisia oppimisympäristöjä.
oppimisympéiristéjéi.
onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset tyétavat
työtavat edellyttävät
kéytdsséi hyödynnetään
hyédynnetéiéin henkilöstön
henkilijstén ja lasten
Iasten osaamista sekéi
kehitetéién
Työtapojen
sekä kokeillaan ja kehitetään
Tyétapojen käytössä
uusia tyétapoja.
työtapoja.

Monipuoliset työtavat
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16.
16.

Leikki
ja
Leikki kehityksen,
kehityksen, oppimisen
oppimisen ja
hyvinvoinnin lähteenä
lahteené
hyvinvoinnin

Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtéivéi
tehtävä on tarjota
Iapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin.
Ieikkeihin. Leikki edistää
edistéiii lapsen
Iapsen kehitystä,
kehitystéi, oppimista ja
lapsille
Leikissé lapsi
Iapsi oppii,
oppii. mutta lapselle
Iapselle itselleen leikki
Ieikki ei ole tietoisesti oppimisen véiline
hyvinvointia. Leikissä
väline
maailmaa. Kokemukset,
Kokemukset, jotka herättävät
heréittélvéit lapsissa
Iapsissa tunteita,
vaan tapa olla ja elää
elaéi sekä
seka hahmottaa maailmaa.
Ieikkiin.
uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittévét
virittävät leikkiin.
Lapselle leikin
Ieikin merkitys syntyy leikistä
Ieikisté itsestään.
itsestéiéin. Leikki tuottaa lapsille
Iapsille iloa ja mielihyvää.
mielihyvéiéi.
Leikkiessään
jäsentävät ja tutkivat ympéiréivéié
ympäröivää maailmaa, luovat
Leikkiesséién lapset
Iapset ovat aktiivisia toimijoita: he jésentéivéit
Iuovat
sosiaalisia suhteita sekä
sekéi muodostavat merkityksiä
merkityksié kokemuksistaan. Leikissä
Leikisséi lapset
Iapset rakentavat
käsitystä
jäljittelevät että
kéisitystéi itsestään
itsestiiéin ja muista ihmisistä.
ihmisistéi. Leikkiessään
Leikkiesséiéin lapset
Iapset sekä
sekéi jéiljittelevét
ettéi luovat
Iuovat uutta ja
néikeméiénsé. Samalla he mallintavat
mallintavatja
muuntavat näkemäänsä.
ja testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mielikuvitus
sen. että
ettéi lapset
Iapset voivat kokeilla erilaisia rooleja ja ideoita, joita he muuten eivéit
mahdollistaa sen,
eivät
voisi toteuttaa. Leikkiessään
Leikkiesséién lapset
Iapset voivat käsitellä
késitelléi itselleen vaikeita kokemuksia. Leikissä
Leikisséi on
tun/allista
erehtyé. Samalla osallisuus toteutuu lapsesta
Iapsesta lähtien,
Iéihtien, ja omien taitojen
turvallista kokeilla, yriﬂéiéja
yrittää ja erehtyä.
kehityksen tahdissa osallisuuden on mahdollisuus kasvaa.
Leikkié pyritään
pyritéién havainnoimaan ja dokumentoimaan säännöllisesti,
séiéinnéllisesti, jotta henkilöstö
henkiléstij saisi
Leikkiä
Iiséé ymmé'1rrysté'1
Iasten ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista sekä
seké heidän
heidéin tunteistaan ja
lisää
ymmärrystä lasten
kokemuksistaan. Dokumentointiin käytetään
valo- ja videokuvausta ja erilaisia
kéiytetééin esimerksi va|o—
havaintojen kirjaamisen menetelmiä.
menetelmiéi. Havaintoja käytetään
kéytetééin hyväksi
hyvéiksi toiminnan suunnittelussa ja
Henkilbstf) havaitsee lasten
Iasten leikkialoitteita
Ieikkialoitteita herkästi
herkéisti ja avoimesti ja vastaa niihin
ohjaamisessa. Henkilöstö
Iapsen kasvaessa tunnetaan ja lasta
Iasta autetaan
sopivalla tavalla. Leikin kehittymisen vaiheet lapsen
sééntbja leikin
Ieikin avulla.
avulla.
omaksumaan yhteisleikin taitoja ja yhteistin
yhteisön sääntöjä

Pitkékestoisen leikin
Ieikin onnistumiseksi lasten
Iasten rakentamat leikkiympäristöt
Ieikkiympéiristét pyritään
pyritéén séiilyttéiméiéin
Pitkäkestoisen
säilyttämään
péiivéiéi varten. Leikin arvostaminen näkyy
nékyy siten, että
ettéi leikkiin
Ieikkiin annetaan
esimerkiksi seuraavaa päivää
Leikkivélineet ja -materiaalit
—materiaa|it ovat lasten
Iasten saatavilla ja vapaasti käytettävissä
kéiytettéivissé
aikaa, rauhaa ja tilaa.
tilaa. Leikkivälineet
Iasten kiinnostusten kohteiden mukaisesti.
mukaisesti. Oppimisympäristöt
Oppimisympéristét joustavat mahdollisuuksien
lasten
mukaan, ja erilaisia tiloja käytetään
kaytetéén luovasti
Iuovasti hyväksi
hyvéiksi sekä
sekéi sisällä
siséilléi että
etté ulkona. Lapsille kerrotaan
mybs leikin
Ieikin rajat: Leikistä
Leikistéi ei saa tulla paha mieli kenellekään,
kenellekéiéin, leikistä
Ieikistéi saa aina lähteä
Iéihteéi pois jos
myös
haluaa. eikä
eiké leikki
Ieikki saa olla salaisuus vaan aikuisille voi aina kertoa siitéi.
haluaa,
siitä.

Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä

Ieikkiéi ja ilmaista itseään
itseéén sukupuolistereotypioiden rajoittamatta. Lapsen
Lapsen annetaan leikkiä
sallittua. Lapsia
sukupuolesta riippumaton monenlaisuus, yksiléllisyys
yksilöllisyys ja omanlaisuus on sallittua.
rooleja. ja kunnioitetaan myös
myés
kannustetaan kokeilemaan monipuolisesti eri aktiviteetteja ja rooleja,
heidan oikeuttaan olla kiinnostumatta niistä.
niisté.
heidän

Iéhteena

hyvinvoinnin
ja

oppimisen

kehityksen,
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Leikki

17.

Oppimisen alueet

17.1.
17.1.

Kielten
Kielten rikas
rikas maailma
maailma

tehtävä on vahvistaa lasten
taitojen ja valmiuksien
valmiuksien sekä
Varhaiskasvatuksen tehtévé
Iasten kielellisten
kielellisten taitojen
sekéi

kielellisten identiteettien kehittymistä.
kehittymistéi. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten
Iasten uteliaisuutta

ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Kielen kehityksen tukeminen kytkeytyy lapsen
Iapsen

Laaja—a|ainen osaaminen). Lisäksi
Liséiksi se on yhteydessii
monilukutaidon kehittymiseen (osio Laaja-alainen
yhteydessä
Iasten kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvään
Iiittyvéiéin laaja|aaja—
muun muassa lasten
Kehittyvéit kielelliset taidot avaavat lapsille
Iapsille uusia vaikuttamisen keinoja,
alaiseen osaamiseen. Kehittyvät
mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Iapsille sekä
sekéi oppimisen kohde että
ettéi véline.
Iapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita
Kieli on lapsille
väline. Sen avulla lapsi
ja asioita sekä
seké toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään
itseéén ja hankkii tietoa.
Lasten kielellistä
yhteistyö
kielellisté kehitystä
kehitystéi tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö
kieliympéristé sekä
sekii yhteistyb
huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsille
Iapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista
heidéin kielenkäyttökie|enkéytt6— ja vuorovaikutustaidoistaan.
palautetta heidän
kieliéi, joiden kehittyminen ja käyttäminen
kéiyttélminen
Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä,
voi olla tilanteittain eriytynyttä.
eriytynyttéi. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon,
huomioon. että
ettéi lapset
Iapset kasvavat
kielellisissé ympfiristéissé.
kéyttéé kieltä
kielté ja olla vuorovaikutuksessa
erilaisissa kielellisissä
ympäristöissä. Kotien tavat käyttää
vaihtelevat.
kieliéi. Kielellistä
Kielellistéi ja kulttuurista moninaisuutta
vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä.
tehdéiéin
nékyvéiksi yhteistyésséi
kanssa. Téiméi
tehdään Varhaiskasvatuksessa
varhaiskasvatuksessa näkyväksi
yhteistyössä huoltajien kanssa.
Tämä osaltaan tukee
Iasten
kielellisten
identiteettien
kehittymistéi.
Kieleen
ja
kulttuuriin
Iiittyvié
tarkentavia
nékékulmia
lasten
kehittymistä.
liittyviä
näkökulmia
Varhaiskasvatuksessa
késitelléién osiossa Kieleen ja kulttuuriin liittyviä
Iiittyvié tarkentavia näkökulmia.
nékékulmia.
varhaiskasvatuksessa käsitellään

etté samanikäiset
samanikéiiset lapset
Iapset voivat olla eri vaiheissa
Kielen oppimisen kannalta on tiirkeiiéi
tärkeää tiedostaa, että
osa—a|uei||a. Kielelliset identiteetit kehittyvät,
kehittyvéit, kun lapsia
Iapsia ohjataan ja
kielen kehityksen eri osa-alueilla.
tuetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeisillä
keskeisilléi osa-alueilla.
osa—a|uei||a.

Vuorovaikutus—

Kielen

Puheen

Kielen

Kielellinen

Kieli-

taidot

ym mértémisen

tuottamisen

kéyttétaidot

muisti ja

tietoisuus

taidot

taidot

L

sanavaranto

Kehittyvét kielelliset identiteetit

J

osa—aIueet varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksessa
Kuvio 2.
2. Lasten kielen kehityksen keskeiset osa-alueet
Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten
Iasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitéi,
siitä,
ettéi heidän
heidén aloitteisiinsa vastataan.
Henkilijstén sensitiivisyys ja reagointi myös
myés
että
vastataan, ovat téirkeitéi.
tärkeitä. Henkilöstön
Iasten non-verbaaleihin
non—verbaa|eihin viesteihin on keskeistä.
keskeista. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä
kehittymistéi tuetaan
lasten
Iapsia kommunikoimaan toisten lasten
Iasten ja henkilöstön
henkilbstdn kanssa.
kanssa.
kannustamalla lapsia

-Ié

Lasten kielen ymméirtéimisen
ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla.
Iasten sanavarannon
Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten
kehittymistii. Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään
kéytetéan kuvailevaa ja tarkkaa kieltä.
kieltéi.
kehittymistä.
kéytetéan kuvia, esineitä
esineitéi ja tukiviittomia.
Tarvittaessa käytetään

.2’

kehittymistéi seurataan ja ohjataan.
ohjataan. Lapsia rohkaistaan
Lasten puheen tuottamisen taitojen kehittymistä
sekéi aikuisten että
ettéi toisten lasten
Iasten kanssa.
kanssa. Tämä
Téiméi auttaa lapsia
Iapsia
puhumaan eri tilanteissa sekä
ja
ymméirtéiméén
puhuttua
kieltéi.
Lasten
kanssa
kiinnitetéiéin
véhitellen
huomiota
käyttämään
ymmärtämään
kieltä.
kiinnitetään vähitellen
kéiyttéiméiéin
mybs äänensävyihin
éiéinenséﬁvyihin ja äänenpainoihin.
éiéinenpainoihin.
myös

Oppimisen alueet
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kéiyttétaitoja ohjataan ja kielen käyttöä
kéiyttééi pohditaan yhdessé
Iasten kanssa
Lasten kielen käyttötaitoja
yhdessä lasten
kéytén vahvistuminen.
eri tilanteissa. Tavoitteena on tilannetietoisen kielen käytön
vahvistuminen. Lasten kanssa
24
23

selittéimistéja
Liséiksi eläytyminen,
eléytyminen, huumorin käyttö
kéiytté
harjoitellaan kertomista, selittämistä
ja puheen vuorottelua. Lisäksi
sekéi hyvien tapojen opettelu vahvistavat lasten
Iasten kielen käyttötaitoja.
kéiyttétaitoja. Tutustuminen erilaisiin
sekä
teksteihin tukee kielen käyttötaitojen
kéiyttiitaitojen kehittymistä
kehittymistéi ja auttaa lapsia
Iapsia havaitsemaan puhutun ja
ettii henkilöstö
henkiléstij on lapselle
Iapselle malli -— pidämme
pidélmme huolta
kirjoitetun kielen eroja. Alavieskassa koemme, että
siitéi, että
etté näytämme
néiytiimme hyvää
hyvéiéi esimerkkiä
esimerkkiéi kielen käytöstä
kéiytdstéi arjen eri tilanteissa.
siitä,
tilanteissa.
Lasten kielellinen ilmaisu monipuolistuu,
monipuolistuu. kun heidän
heidéin kielellinen muistinsa ja sanavarantonsa
laajenee.
tehtävä on tukea tietoisesti téitéi
tätä kehitystä.
Henkiléstijn tehtévé
kehitysté. Kielellisen muistin kehittymistä
kehittymistéi
Iaajenee. Henkilöstön
sekä kuvaavien
tukevat esimerkiksi lorujen
Iorujen ja laululeikkien
Iaululeikkien käyttö.
kiiytté. Kielellä
Kielellé leikittely,
Ieikittely, nimeäminen
nimeéminen sekéi
sanojen käyttäminen
kéiyttéiminen edistävät
edistéivét lasten
Iasten kielellisen muistin ja sanavarannon kehittymistä.
kehittymisté. Kiireetön
Kiireetijn
Iukeminen sekä
sekéi tarinoiden kerronta tarjoavat mahdollisuuksia pohtia sanojen ja
keskustelu ja lukeminen
tekstien merkityksiä
merkityksiéi ja opetella uusia käsitteitä
kéisitteité asiayhteyksissä.
asiayhteyksissé. Alavieskassa kirjastoa käytetään
kéiytetéién
sielté saadaan erilaista, vaihtelevaa materiaalia kielen kehityksen tueksi.
paljon, ja sieltä
tueksi. Perinteiset
mybs erilaisten laulujen,
Iaulujen, lorujen
Iorujen ja runojen merkiys
kirjat ja tarinat ovat suosittuja, mutta myös
myijs rohkaistaan tarinoimaan, loruilemaan
Ioruilemaan ja
kielen kehitykselle ymmérretéiéin
ymmärretään téirkeéiksi.
tärkeäksi. Lapsia myös
hassuttelemaan kielellä.
kielellé.
Lähiympäristön
Léihiympéristdn eri kielten havainnointi tukee lasten
Iasten kielitietoisuuden kehittymistä.
kehittymistéi. Henkilöstön
Henkiléstijn

tehtävänä on herättää
vähitellen
heréittéiéi ja lisätä
Iisété lasten
Iasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä
kielté sekä
seké véihitellen
tehtévéné

myös
mybs lukemista
Iukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielen havainnoinnin ja tutkimisen avulla suunnataan
Iasten huomiota sanojen merkityksistä
merkityksisté kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin,
sanoihin, tavuihin ja
lasten
éiéinteisiin. Lapsia rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan
Iukemaan leikillisesti.
Ieikillisesti.
äänteisiin.

Varhaiskasvatuksessa käytetään
kéiytetéién rikkaita ja vaihtelevia teksteja.
tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan
Iastenkirjallisuuteen. Lapsille kerrotaan tarinoita,
heité kannustetaan itse
monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.
tarinoita, ja heitä
keksimiiéin niitä.
niitii. Lasten kertomuksia, loruja
Iorujaja
dokumentoidaan. Monilukutaitoa
keksimään
ja sanallisia viestejéi
viestejä dokumentoidaan.
tukevassa Varhaiskasvatuksessa
kéiytetéén muun muassa visuaalisia,
varhaiskasvatuksessa puheen rinnalla käytetään
visuaalisia, auditiivisia
ja audiovisuaalisia viestejé
seké
teksteja.
Alavieskassa
pidémme
téirkeéinéi,
ettéi lapsille
Iapsille opetetaan
viestejä sekä tekstejä.
pidämme tärkeänä, että
mybs kuvan lukemisen
Iukemisen taitoa erilaisten arjen esimerkkien avulla.
myös

17.2.
17.2.

llmaisun monet
monet muodot
Ilmaisun
muodot

Varhaiskasvatuksen tehtéivéiné
Iasten musiikillisen,
musiikillisen, kuvallisen
kuvallisen sekä
sekii
tehtävänä on tavoitteellisesti tukea lasten

kehittymista sekä
sekii tutustuttaa heitä
heitéi eri taiteenaloihin ja
sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä
kulttuuriperintéén. Lasten ilmaisulle on luonteenomaista
Iuonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri
kulttuuriperintöön.
muotojen luova
Iuova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät
edistéivéit lasten
Iasten
oppimisedellytyksié, sosiaalisia taitoja ja myönteistä
myénteisté minäkuvaa
minéikuvaa sekä
seké valmiuksia ymméirtéiéél
oppimisedellytyksiä,
ymmärtää
kehittyvéit, kun lapset
Iapset
jäsentää ympéiréivéé
ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät,
ja jéisentééi
tutkivat, tulkitsevat ja luovat
Iuovat merkityksiä
merkityksiéi erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Kyky
Iuoda mielikuvia on keskeistä
keskeisté myös
myés lapsen
Iapsen eettisen ajattelun kehittymiselle.
kuvitella ja luoda
Kulttuuriperintéén, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten
Iasten osaamista
Kulttuuriperintöön,
mybs monilukutaidon sekä
seké osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla.
osa—a|uei||a.
myös
téirkeéi osa lapsen
Iapsen identiteettiä.
identiteettiéi. Varhaiskasvatuksessa lapsille
Iapsille tarjotaan
Kulttuuri on tärkeä
néhda ja kokea monipuolisesti taidetta ja kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin
mahdollisuuksia nähdä
Iiittyvét kokemukset vahvistavat lasten
Iasten kykyä
kykyéi omaksua, käyttää
kéiyttéiéi ja tuottaa kulttuuria.
kulttuuria. Samalla
liittyvät
kulttuuriperinnén merkitystä
merkitystéi ja arvoa.
arvoa.
lapset
ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön
Iapset oppivat ymménaméién

llmaisun eri muodot tarjoavat lapsille
Iapsille keinoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä
heité puhuttelevalla
Ilmaisun

tunteiden ja luovan
Iuovan ajattelun näkyväksi
néikyvéiksi tekemiseen. Ilmaisun
llmaisun eri muotoihin tutustutaan
tydtapoja, oppimisympäristöjä
oppimisympéiristijjéi sekä
sekii lähiympäristön
Iéihiympéiristtin kulttuuritarjontaa
moniaistisesti, erilaisia työtapoja,
hyédyntéien. Oppimisympäristöjen
Oppimisympéiristéjen esteettisyys,
esteettisyys, innostavuus,
innostavuus, saatavilla olevat monipuoliset
hyödyntäen.
véilineet
sekéi riittävä
riittéivéi ohjaus ovat merkityksellisiä
merkityksellisiéi ilmaisumuotoihin tutustuttaessa.
välineet ja materiaalit sekä
tutustuttaessa.
sisaltéé sekä
sekéi spontaania että
etté ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun
llmaisun ja
Taidekasvatus sisältää
oppimisen prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden
dokumentointi. Jokaisen lapsen
Iapsen yksiltillistéi
Iasten yhteisille luoville
Iuoville prosesseille
yksilöllistä ilmaisua tuetaan ja lasten
riiuévésti aikaa
aikaaja
Henkiléstbn, lasten
Iasten ja yhteistyékumppaneiden
annetaan riittävästi
ja tilaa. Henkilöstön,
yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen
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ja innostavalla tavalla.
Iapsia motivoivia keinoja havaintojen,
tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa lapsia

alueet
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hyddyntéiminen rikastuttaa taidekasvatusta. Alavieskan varhaiskasvatuksessa pidämme
pidéimme téirkeéné
hyödyntäminen
tärkeänä
sité, että
ettéi erilaiset materiaalit ovat lasten
Iasten vapaasti saatavilla, ja kannustamme myös
myds omaehtoiseen
sitä,
taiteen tekemiseen. Tekemisen prosessia dokumentoidaan esimerkiksi valokuvaamalla.
pyritéién käyttämään
kéiyttéiméiéin luovasti
Iuovasti ja monipuolisesti, ja lapsia
Iapsia kannustetaan rohkeaan,
Materiaalia pyritään
Iuovaan kokeilemiseen.
luovaan
Varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille
varhaiskasvatuksen
Iapsille musiikillisia
kokemuksia sekä
sekéi vahvistaa lasten
Iasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan
elämykselliseen
elémykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön
éiéiniympéiristén havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa
musiikkia sekä
seké äänen
éiéinen kestoa, tasoa, sointiväriä
sointivériéi ja voimaa kehittyvät
kehittyvéit leikinomaisen
Ieikinomaisen musiikillisen
toiminnan kautta. Heidän
Heidéin kanssaan lauletaan,
Iauletaan, loruillaan,
Ioruillaan. kokeillaan erilaisia soittimia,
soittimia, kuunnellaan
musiikkiaja
Iiikutaan musiikin mukaan.
mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeestä,
perussykkeesté, sanarytmeistä
sanarytmeistéi
musiikkia
ja liikutaan
ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään
kéiyttéimééin mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin
herättämiä
tanssien. Lapset
heréittiimiéi ajatuksia ja tunteita esimerkiksi kertoen, kuvallisesti ilmaisten tai tanssien.
mytis kokemuksia musiikin tekemisestéi
seké pienimuotoisten musiikkiesitysten
saavat myös
tekemisestä yhdesséi
yhdessä sekä
harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta.
Kuvallisen ilmaisun tavoitteena on kehittää
kehittéiéi lasten
Iasten suhdetta kuvataiteeseen,
kuvataiteeseen. muuhun
tekemisestä
visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.
kulttuuriperintéén. Lapsilla on mahdollisuus nauttia kuvien tekemisesté
sekä
sekéi saada esteettisiä
esteettisié elämyksiä
eléimyksiéi ja kokemuksia taiteen äärellä.
ééirella. Lapset harjoittavat kuvallista
ajatteluaan, havainnointiaan ja kuvien tulkintaa monipuolisen kuvailmaisun avulla. Kuvan
tekemisen taitoja kehitetään
kehitetéiéin moniaistisesti sekä
seka yhteyksié
yhteyksiä muihin ilmaisun muotoihin
rakentaen. Lapset kokeilevat erilaisia kuvan tekemisen tapoja, vélineitéi
välineitä ja materiaaleja
piirtéiméillé, rakentamalla ja mediaesityksiä
mediaesityksiéi tekeméilléi.
esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä,
tekemällä. Lasten kanssa
heidéin itse tekemiéiéin
mediasisaltdjé, esineitä
esineitéi sekä
seké
havainnoidaan heidän
tekemiään kuvia, taideteoksia, mediasisältöjä,
rakennetun ja luonnon
Iuonnon ympéristén
kohteita.
Lapsia
ohjataan
tulkitsemaan
ja
kertomaan
ympäristön
kiinnitetéiiin huomiota esimerkiksi
ajatuksiaan kuvallisista viesteistéi.
viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään
véireihin,
heréttéimiin tunteisiin.
väreihin, muotoihin, materiaaleihin, tekijééin,
tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin
Suunnittelutaitoja, luovaa
Iuovaa ongelmaratkaisua, rakenteiden, materiaalien ja tekniikoiden tuntemusta
késityéllisen toiminnan kuten muovailun, rakentelun, ompelun ja nikkaroinnin avulla.
harjoitellaan käsityöllisen
Kéisityijllisen toiminnan ja ilmaisun tavoitteena on tarjota lapsille
Iapsille tekemisen, kokemisen ja
Käsityöllisen
sekéi nautintoa tyéskentelystéi,
Iuovuus ja kädenjälki
kéidenjéilki näkyvät.
néikyvéit. Lapsille
oivaltamisen iloa sekä
työskentelystä, jossa oma luovuus
tarjotaan mahdollisuuksia itse kokeilla, tutkia ja yhdistelléi
pehmeité ja kovia materiaaleja
yhdistellä erilaisia pehmeitä
tybskentelysséi tarvittavia tekniikoita. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa erilaisia
sekä
sekéi opetella työskentelyssä
teoksia ja esineitä.
esineité. Lasten käsityöllisessä
kéisityéllisessé toiminnassa voidaan tarkastella ja hyödyntää
hyédyntéé sekä
sekii
Iasten taustoihin liittyviä
Iiittyviéi että
etté paikallisia käsityöperinteitä.
kéisityijperinteitii. Koska Alavieskassa luonto
Iuonto on lähellä,
Iéihelléi,
lasten
kéiyttéiméiéin sen tuomia materiaaleja ja mahdollisuuksia osana kuvallista ilmaisua.
pyrimme käyttämään
draaman, tanssin ja leikin
Ieikin
Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman,
ettéi harjoitukset ja leikit
Ieikit tarjoavat lapsille
Iapsille mahdollisuuden monipuoliseen
keinoin. Tavoitteena on, että
kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintiién.
viestintään. Lasten mielikuvituksesta
heidéin kokemiaan ja havaitsemiaan asioita tyéstetéiéin
nousevia tai heidän
työstetään yhdesséi.
yhdessä. Lapset saavat
seka spontaanista ilmaisusta että
etté yhteisesti suunnitellusta,
suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta
kokemuksia sekä
Iuovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään
hyddynnetéién monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta,
Iastenkirjallisuutta,
luovasta
teatterin
eri
muotoja,
tanssia
ja
sirkusta.
Koska
Alavieskassa
kirjasto
on lähellä,
Iéihelléi,
sanataidetta,
sirkusta.
sité hyödynnetään
hyédynnetaéin kaikissa päiväkodeissa
péivékodeissa lähes
Iéihes viikoittain.
kéiyttélé toiminnassa
sitä
viikoittain. Tavoitteena on käyttää
monipuolisesti erilaisia sanallisen ja kehollisen ilmaisun muotoja.
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Mina ja
meidan yhteisömme
yhteisbmme
Minä
ja meidän

Iaajenee heidän
heidéin aloittaessaan varhaiskasvatuksen kodin ulkopuolella.
ulkopuolella. Kodin
Lasten elinpiiri laajenee
perinteiden.
toimintamallien,
arvojen
ja
katsomusten
Iiséiksi
Iapset
kohtaavat
toisenlaisia
perinteiden,
lisäksi lapset
kehittéiéi lasten
Iasten valmiuksia ymméirtéiii
tapoja ajatella ja toimia. varhaiskasvatuksen
Varhaiskasvatuksen tehtéivéi
tehtävä on kehittää
ymmärtää
Iéihiyhteisbn monimuotoisuutta ja harjoitella siinä
siiné toimimista. Tehtéivéiéi
Iéihestytééin eettisen
lähiyhteisön
Tehtävää lähestytään
léihiyhteisbn menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden
ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön
sekéi median näkökulmista.
néikbkulmista. Toiminnassa voidaan käyttää
kéiyttéiéi monipuolisesti esimerkiksi satuja,
sekä
Ieikkiéi, draamaa, erilaisia mediasisältöjä
mediasiséiltijjéi sekéi
musiikkia, kuvataidetta, leikkiä,
sekä vierailijoita, vierailuja ja
26
25

Iéihiympéristén tapahtumia. Minä
Mina ja meidän
meidan yhteisémme
—oppimisen alue tukee erityisesti lasten
Iasten
lähiympäristön
yhteisömme -oppimisen
sekéi ajatteluun ja oppimiseen liittyvää
Iiittyvééi
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä
laaja-alaista
|aaja—a|aista osaamista.
kehittymisté tuetaan pohtimalla lasten
Iasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä
esiintyviii
Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä
ystävyyteen, oikean ja
tai lapsia
Iapsia askarruttavia eettisiä
eettisié kysymyksiä.
kysymyksiii. Teemat voivat liittyä
Iiittyéi esimerkiksi ystéivyyteen,
väärän erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä
véiéiréin
Eettisié kysymyksiä
kysymyksiéi
käsitellään
kéisitelléiéin lasten
Iasten kanssa niin,
niin. että
etté he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.
hyvéiksytyksi. Lasten
kanssa pohditaan myös
äänen
mybs ryhmän
ryhméin sääntöjä
sééntéjéi ja niiden perusteita.
perusteita. Osallisuus ja lapsen
Iapsen éiéinen
kuuleminen korostuu eettisen ajattelun oppimisessa.
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat
Iapsiryhméisséi läsnä
Iéisnéi olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan
lapsiryhmässä
rinnalla. Tavoitteena on edistää
edistéiéi keskinäistä
keskinéistéi kunnioitusta ja ymmérrystii
muiden katsomusten rinnalla.
ymmärrystä
sekéi tukea lasten
Iasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien
eri katsomuksia kohtaan sekä
kehittymistii. Varhaiskasvatus on kuitenkin uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta,
kehittymistä.
vaikka kunnassamme yhteistyij
Iuterilaisen seurakunnan kanssa kuuluu kulttuuriin ja
yhteistyö luterilaisen
kristillisyys rytmittää
rytmittéiéi vuodenkierron juhlia. Nämä
Néimé tarjoavat luontevan
Iuontevan tavan tarkastella muitakin
lapsiryhmässä
Iapsiryhméisséi esillä
esilléi olevia katsomuksia, samoin muut arjen tilanteet kuten ruokailu tai
syntymäpäivien
syntyméipéiivien vietto. Huoltajien kanssa sovitaan osallistuuko lapsi
Iapsi seurakunnan toimintoihin,
joita varhaiskasvatusryhmille on tarjolla.
joita
Iasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin
Iiittyviin perinteisiin.
Kaikkien lasten
tehdéién yhteistyétéi
Katsomuskasvatuksessa tehdään
yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa,
heidén
katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa.
tilaa, ja heidän
eléméinkysymyksiéi.Katsomuskasvatus tukee muun muassa
kanssaan pohditaan askarruttavia elämänkysymyksiä.Katsomuskasvatus
Iasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä
sekéi ajatteluun ja oppimiseen
lasten
Iiittyvééi
liittyvää laaja-alaista
|aaja—a|aista osaamista.
Léihiyhteisén menneisyyttä,
menneisyyttéi, nykyisyyttä
nykyisyyttéi ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten
Iasten
Lähiyhteisön
seké hyvän
hyvén tulevaisuuden rakentamiseen.
rakentamiseen. Lisäksi
Liséiksi
mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä
tarkastellaan lasten
Iasten kasvuympäristöjen
kasvuympéristijjen moninaisuutta.
Iuodaan mahdollisuuksia eläytyä
eléytyé menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin.
Lapsille luodaan
tilanteisiin. Téirkeitii
Tärkeitä
tiedon lähteitä
Iéihteitéi ovat lapset
Iapset ja heidän
heidén henkilöhistoriansa,
henkildhistoriansa, lähiyhteisön
Iéihiyhteisijn jésenet,
jäsenet, esineistét
esineistöt
ja ympéiristijt.
Liséksi voidaan hyödyntää
hyédyntéa lasten
Iasten huoltajien asiantuntemusta heidän
heidén
ympäristöt. Lisäksi
kulttuuriperinnijstéiéin. Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten
Iasten
omasta kulttuuriperinnöstään.
Iapsuuden leikkien
Ieikkien ja musiikin avulla.
avulla. Alavieskassa téihéin
isovanhempien lapsuuden
tähän tuo mahdollisuuksia
niisséi tarjolla olevat tapahtumat ja tutustumiskéynnit.
kotiseutumuseomme ja niissä
tutustumiskäynnit.
Nykyhetkeé tarkastellaan käsittelemällä
kasittelemalléi lasten
Iasten kanssa heitä
heitéi askarruttavia tai kiinnostavia
Nykyhetkeä
ajankohtaisia asioita.
asioita. Lasten kanssa tarkastellaan myös
mybs lähiyhteisön
Iéihiyhteisbn moninaisuutta sitii
sitä
ihmisten, sukupuolten ja perheiden
kunnioittaen. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa ihmisten,
Iapsia ymméirtéméién,
ettéi ihmiset ovat erilaisia mutta
moninaisuus. Tavoitteena on kasvattaa lapsia
ymmärtämään, että
samanarvoisia.

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtéivénéi
Iasten mahdollisuuksia toimia
tehtävänä on tukea lasten
itseééin yhteisésséén.
aktiivisesti ja ilmaista itseään
yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja
Ieikinomaisesti tun/allisissa
eléiméiéin liittyvää
Iiittyvééi
kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti
turvallisissa ympéiristéisséi.
ympäristöissä. Lasten elämään
mediasiséiltijéi ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessé
Iasten kanssa. Samalla harjoitellaan
mediasisältöä
yhdessä lasten
kehinyvéiéi lähde|é'1hde— ja mediakriittisyyttä.
mediakriittisyytté. Lapsia ohjataan käyttämään
kéiyttéiméian mediaa vastuullisesti ottaen
kehittyvää
omaja
hyvinvointi. Mediassa esiintyviä
esiintyviéi teemoja voidaan käsitellä
kasitella lasten
Iasten kanssa
huomioon oma
ja toisten hyvinvointi.
Iiikunnallisissa leikeissä,
Ieikeisséi, piirtämällä
piirtiiméilléi tai draaman keinoin.
keinoin.
esimerkiksi liikunnallisissa
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Iiséiksi on térkeéé
Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi
tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitéi,
sitä, miten voimme
vaikuttaa suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen. Tulevaisuuden pohdinta voi liittyä
Iiittyé esimerkiksi
tulevan vuodenajan leikkien
Ieikkien tai oman oppimisympäristön
oppimisympéiristén suunnitteluun.
suunnitteluun. Lasten kanssa voidaan
Iapsia kiinnostavien
esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia
ammattien kautta. Ammatteihin ja tyéelaméan
työelämään tutustuminen voi alkaa jo varhaiskasvatuksessa
huoltajien tyépaikkoihin
kéiynnit, maatilavierailut,
maatilavierailut, paloasemaan ja
työpaikkoihin tutustumalla ( hammashoitola käynnit,
poliisin tyéhbn
työhön tutustuminen jne)
jne )

alueet

Oppimisen

17.4.

Tutkin ja toimin ympäristössäni
ymparistbsséni

Varhaiskasvatuksen tehtéivéi
Iapsille valmiuksia havainnoida,
havainnoida, jéisentéé
tehtävä on antaa lapsille
jäsentää ja ymméirtéiii
ymmärtää
ympéristééén.
Iuonnossa ja rakennetussa ympéiristésséi.
ympäristöään. Lapsia ohjataan tutkimaan ja toimimaan luonnossa
ympäristössä.
Varhaiskasvatus tukee lasten
Iasten matemaattisen ajattelun kehittymistä
kehittymistéi sekä
seké vahvistaa myönteistä
myénteisté
siséiltyy myös
mytis ympiiristékasvatusta
suhtautumista matematiikkaan. Varhaiskasvatukseen sisältyy
ympäristökasvatusta ja
teknologiakasvatusta. Oppimisympäristöihin
Oppimisympéiristijihin liittyvät
Iiittyvéit omakohtaiset havainnot, kokemukset ja
elémykset auttavat lapsia
Iapsia ymméirtéméén
syy— ja seuraussuhteita sekä
seké kehittymään
kehittyméiéin ajattelijoina
elämykset
ymmärtämään syyja oppijoina. Lasten kehittyvä
kehittyvé taito nimetä
nimetéi asioita sekéi
kéiyttéié erilaisia käsitteitä
kéisitteitéi edistää
edistéii
sekä käyttää
monilukutaitoa.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun
Iapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin
osa—a|ueisiin havainnollisen
eri vaiheissa oleville lapsille.
ja leikinomaisen
Ieikinomaisen toiminnan myötä.
myétéi. Lapsia ohjataan kiinnittämään
kiinnittéméén huomiota päivittäisissä
péiivittéisissii
tilanteissa ja ympéiristéssé
ilmenevééin matematiikkaan.
matematiikkaan. Lapsia innostetaan pohtimaan ja
ympäristössä ilmenevään
havaintojaan. Havaintoja ilmaistaan ja tarkastellaan esimerkiksi
kuvailemaan matemaattisia havaintojaan.
avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella,
Iuokitella,
kehollisesti tai eri véilineiden
välineiden ja kuvien avulla.
vertailla ja asettaa jéirjestykseen
Iijytéiéi ja tuottaa séiéinnénmukaisuuksia.
järjestykseen asioita ja esineitä
säännönmukaisuuksia.
esineitéi sekä
seké löytää
myés oppimisympäristöön
oppimisympéristéén liittyvien
Iiittyvien ongelmien löytämisessä,
Ibytéimisessé. pohtimisessa
Lapsia kannustetaan myös
sekéi ratkaisujen etsimisessä.
etsimisesséi.
ja päättelyssä
péiéittelyssé sekä
Lukukäsitteen
Lukukéisitteen kehittymistä
kehittymisté tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi
Ieikkiéi ja lapsia
Iapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen.
hybdyntéien. Lapsia innostetaan havainnoimaan
leikkiä
Iukuméiéirié ympäristöstä
ympéiristéstéi ja taitojen karttuessa liittämään
Iiittéiméiéin ne lukusanaan
Iukusanaan ja numeromerkkeihin
lukumääriä
taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä
nimeiimistéi voidaan kehittää
kehitt."51£'51 esimerkiksi lorujen
Iorujen ja riimien
mittaamistaja
sijainti— ja suhdekäsitteitä
suhdekéisitteitéi esimerkiksi
avulla. Lasten kanssa kokeillaan mittaamista
ja harjoitellaan sijaintiIiikuntaleikeisséi, piirtäen
piirtéien tai eri vélineiden
liikuntaleikeissä,
välineiden avulla.
Iasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan
Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten
sekéi leikkimään
Ieikkiméén niillä.
niilléi. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi
kappaleita ja muotoja sekä
rakenteluun, askarteluun ja muovailuun.
muovailuun. Aikakéisitettéi
heille jarjestetéén
järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun,
Aikakäsitettä avataan
esimerkiksi vuorokaudenvuorokauden— ja vuodenaikoja havainnoimalla.
Ympéiristijkasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten
Iasten luontosuhdetta
Iuontosuhdetta ja vastuullista toimimista
Ympäristökasvatuksen
ympéiristésséi
seké ohjata heitä
heitii kohti kestävää
kestiivéé elämäntapaa.
eléméintapaa. Ympäristökasvatus
Ympéiristékasvatus sisältää
siséltéé
ympäristössä sekä
kolme ulottuvuutta:
ulottuvuuttaz oppiminen ympéiristbsséi,
oppiminen
ympéiristéstéi
seké
toimiminen
ympäristössä,
ympäristöstä sekä
ympéiristén
Léihiluonto sekä
sekéi rakennettu ympéristij
ympäristön puolesta. Lähiluonto
ympäristö ovat sekéi
sekä oppimisen kohteita
ettéi oppimisympäristöjä.
oppimisympéiristéjéi. Koska Alavieska on pieni maaseutukunta,
maaseutukunta, varhaiskasvatuksessamme
että
Iéihiluonnon, maatalouden ja kestävän
kestévéin kehityksen merkitys.
painottuu erityisesti lähiluonnon,
sekéi ympéristén
Luonnossa ja rakennetussa ympéiristéssé
ympäristössä retkeily sekä
ympäristön tutkiminen ovat tfirkeii
tärkeä
Myénteisten kokemusten kautta lapsi
Iapsi oppii nauttimaan luonnosta
Iuonnosta ja
osa varhaiskasvatusta.
varhaiskasvatusta. Myönteisten
Iéihiympéristésté ja hänen
héinen ympéiristésuhteensa
ilmiijitéi havainnoidaan eri
lähiympäristöstä
ympäristösuhteensa vahvistuu.
vahvistuu. Luonnon ilmiöitä
Niisté keskustellaan ja niitä
niité tutkitaan.
aistein ja eri vuodenaikoina.
vuodenaikoina. Niistä
tutkitaan. Samalla opetellaan ympéiristéén
ympäristöön
Iiittyvien käsitteiden
kéisitteiden käyttöä.
kiiyttééi. Eri kasvikasvi— ja eläinlajien
eléinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa
liittyvien
Iuonnon tuntemusta. Lasten kanssa opetellaan etsimään
etsiméiéin tietoa heitä
heité kiinnostavista asioista.
luonnon
mybs esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka.
paikka. Alavieskassa luontoa
Iuontoa
Luonto voi olla myös
kéiytetéiéin laajasti
Iaajasti hyväksi
hyviiksi oppimisympäristönä
oppimisympéiristénéi sekä
seké materiaalivarastona;
materiaalivarastona; metsäretket,
metséiretket, jokivarren
käytetään
eléiimet ovat joka viikkoisia aiheita.
aiheita.
muuttuminen vuodenaikojen mukaan, puut, kasvit ja eläimet
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Iuontoa. sen kasveja ja eläimiä.
eléiimiéi. Ympéiristékasvatuksella
Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa,
Ympäristökasvatuksella
edistetéiéin kestävään
kestéivéiéin elämäntapaan
eléiméintapaan kasvamista sekä
sekéi siinä
siinéi tarvittavien taitojen harjoittelemista.
edistetään
kéiytéinnijn taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja séiéistévéisyyden
Näitä
säästäväisyyden
Néiitéi käytännön
Iiittyvéi vastuullisuus, energian säästäminen
séiéistéiminen sekä
sekii jétteiden
opettelu, ruokailuun liittyvä
jätteiden véihentéiminen
vähentäminen
kierréityksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön
uudelleenkéytén avulla. Samalla lapsia
Iapsia
esimerkiksi kierrätyksen,
ohjataan kiinnittämään
kiinnittéiméén huomiota tekojen vaikutuksiin. Kunnassamme téimé
néikyy
tämä näkyy siten,
siten,
ettéi lasten
Iasten kanssa keskustellaan esimerkiksi kierrättämisen
kierréittiimisen ja esineiden uudelleenkäytön
uudelleenkéiytijn
että
merkityksestéija
kfiytetaéin luovasti,
Iuovasti, mahdollisimman loppuun
Ioppuun asti
merkityksestä
ja mahdollisuuksista. Materiaaleja käytetään
ja lapset
Iapset osallistuvat myös
mybs jéitteiden
Iajitteluun.
jätteiden lajitteluun.
28
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Iapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan
Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia
myijs havainnoimaan ympéiristbn
keksimiiéin omia
työtapaan. Lapsia ohjataan myös
ympäristön teknologiaa ja keksimään
tyijtapaan.
Iuovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekeméén
kysymyksié, etsimään
etsiméiéin niihin yhdesséi
luovia
tekemään kysymyksiä,
yhdessä vastauksia
péiéitelmié. Varhaiskasvatuksessamme pyrimme käyttämään
kéyttéimééin lasten
Iasten kanssa yhdessé
ja tekemään
yhdessä
ja
tekeméan päätelmiä.
Iehdet) vastausten löytämiseen.
Ibytéimiseen.
erilaisia tietolfihteité
tietolähteitä (kirjasto, internet, lehdet)

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä
teknisiä ratkaisuja
ja tutustutaan tietoteknologisiin
esiintyviéi teknisié
ratkaisujaja
laitteisiin
Iaitteisiin sekä
seké niiden toimintaan. Erityistä
Erityistéi huomiota kiinnitetään
kiinnitetiiéin koneiden ja laitteiden
Iaitteiden turvalliseen
käyttöön.
kéiyttéén. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen
eri materiaaleista sekä
seké kokeilla eri laitteiden
Iaitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan
tekemiéan
tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdesséi.
yhdessä. Tavoite on, että
ettéi
Iasten omakohtaisten kokemusten myötä
myétéi herää
heréiéi ymméirrys
siitéi, että
ettéi teknologia on ihmisen
lasten
ymmärrys siitä,
toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää
hyédyntéé lähiympäristön
Iahiympéiristén teknologisia ratkaisuja,
Ieluja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita. Kunnassamme pyrimme mahdollistamaan
esimerkiksi leluja,
Iasten omien keksintöjen
keksintéjen tuomisen osaksi leikkiä
Ieikkiéi sekä
sekéi
erilaisten teknologisten ideoiden ja lasten
sanoitamme erilaisten laitteiden
Iaitteiden ja koneiden toimintaperiaatteita lapsille.
Iapsille.

17.5.

Kasvan, liikun ja kehityn

Kasvan, liikun ja kehityn -oppimisen
—oppimisen alueeseen sisältyy
siséiltyy liikkumiseen,
Iiikkumiseen, ruokakasvatukseen,
terveyteen ja tun/allisuuteen
turvallisuuteen liittyviä
tehtävänä on luoda
Iiittyvia tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tehtévéinéi
Iuoda pohja
ten/eyteen
Iasten terveyttä
terveyttéi ja hyvinvointia arvostavalle sekä
sekéi fyysistéi
edistéivéille elämäntavalle
eléiméintavalle
lasten
fyysistä aktiivisuutta edistävälle
yhdesséi
Téméi oppimisen alue tukee erityisesti itsestä
itsestéi huolehtimiseen ja arjen
yhdessä huoltajien kanssa. Tämä
taitoihin liittyvää
Iiittyvééi laaja-alaista
|aaja—a|aista osaamista.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on innostaa lapsia
Iapsia liikkumaan
Iiikkumaan monipuolisesti sekä
seké kokemaan
Iiikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin
Iiikunnallisiin leikkeihin
Ieikkeihin kaikkina vuodenaikoina.
liikunnan
Iiikkumisen lisäksi
Iiséiksi huolehditaan siitä,
siitéi, että
ettéi lapsilla
Iapsilla on riittävästi
riittiiviisti mahdollisuuksia
Ohjatun liikkumisen
péiivittéiseen omaehtoiseen liikuntaan
Iiikuntaan sekä
sekii sisällä
sisélléi että
ettéi ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee
päivittäiseen
siiéinnéllisté, ja lapsilähtöistä,
Iapsiléihtéistéi. monipuolista ja tavoitteellista.
Riittéivéi fyysinen aktiivisuus
olla säännöllistä,
tavoitteellista. Riittävä
on tärkeää
Iapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Fyysisellä
Fyysisellii
téirkeéiéi lapsen
Iiikunnan tapoja,
aktiivisuudella tarkoitetaan erilaisia ja kuormittavuudeltaan eritasoisia liikunnan
tapoja, kuten
Ieikkimistéi sisällä
siséillé ja ulkona, retkeilyä
retkeilyéi sekä
seka ohjattuja liikuntatuokioita.
Iiikuntatuokioita. Ryhmässä
Ryhméisséi liikkuminen
Iiikkuminen
leikkimistä
kehinéé lasten
Iasten sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutus—
itseséatelytaitoja. Fyysisen aktiivisuuden
kehittää
vuorovaikutus- ja itsesäätelytaitoja.
tulee olla luonteva
Iuonteva osa lapsen
Iapsen päivää.
péivééi. Yhteistyössä
Yhteistyéssa huoltajien kanssa lapsia
Iapsia innostetaan
Iiikkumaan myös
myés vapaa—aja||a
liikkumaan
vapaa-ajalla erilaisissa tiloissaja
tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa.
Varhaiskasvatuksen tehtéivéiné
kehittéiéi lasten
Iasten kehontuntemusta ja -hallintaa
—ha||intaa sekä
sekéi motorisia
tehtävänä on kehittää

Séiéinnéllisella ja ohjatulla liikunnalla
Iiikunnalla on térkeé
Iasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja
Säännöllisellä
tärkeä merkitys lasten
Iasten motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi
motoriselle oppimiselle. Téiméin
Tämän vuoksi lasten
Henkiléstén tulee suunnitella päivän
péiivéin rakenne, sisäsisé'1—ja
ulkoympéristé sekä
sekéi toiminnan
on térkeéé.
tärkeää. Henkilöstön
ja ulkoympäristö
siséillbt niin,
niin. että
etté lapset
Iapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta
Iiikkumisesta eri tilanteissa. Liikuntavälineiden
Liikuntavéilineiden
sisällöt
tulee olla lasten
Iasten käytettävissä
kéytenévissé myös
myés omaehtoisen liikunnan
Iiikunnan ja leikin
Ieikin aikana. Varhaiskasvatuksessa
Iiikuntavéilineiden tun/allisuus.
Iiikuntaa monipuolistaa liikuntasalin
Iiikuntasalin
huomioidaan liikuntavälineiden
turvallisuus. Alavieskassa liikuntaa
kéiyttti varaituilla vuoroilla.
kéiytté kesäisin
keséiisin ja hiihtohiihto— ja luistelumahdollisuuksien
Iuistelumahdollisuuksien
käyttö
vuoroilla, pururadan käyttö
kéiyttéiminen talvisin. Ohjattua liikuntaa
Iiikuntaajéirjestetiiiin
sekéi liikuntasalin
Iiikuntasalin että
ettéi päiväkodin
péivfikodin tiloissa,
sekéi
käyttäminen
järjestetään sekä
tiloissa, sekä
mybs ulko-olosuhteissa.
u|ko—o|osuhteissa. Liikuntavälineiden
Liikuntavéilineiden helppo saatavuus tukee lasten
Iasten omaehtoista liikuntaa
Iiikuntaa
myös
päiväkodissa.
péiivékodissa.
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|iikkumis— ja véilineenkéisittelytaitoja.
hyédynnetéén
perustaitoja, kuten tasapaino—.
tasapaino-, liikkumisvälineenkäsittelytaitoja. Liikkumisessa hyödynnetään
sekéi erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan
Iiikkumaan innostavia véilineité.
eri aisteja sekä
välineitä. Lasten
Iiikkumisen tulee vaihdella luontevasti
Iuontevasti kestoltaan,
kestoltaan, intensiteetiltään
intensiteetiltéén ja nopeudeltaan.
nopeudeltaan. Lasten
liikkumisen
tulee saada kokemuksia yksin, parin ja ryhmän
ryhmén kanssa liikkumisesta.
Iiikkumisesta. Varhaiskasvatuksessa
Iiikuntaleikeisté, kuten perinteisistä
perinteisistéi pihaleikeistä
pihaleikeistéi sekä
seké
lapset
Iapset saavat kokemuksia erilaisista liikuntaleikeistä,
satu— tai musiikkiliikunnasta. Eri vuodenaikoja tulee hyödyntää
hyédyntéiéi siten.
etté lapset
Iapset saavat
satusiten, että
ulkoilla. Kunnassamme ulkoilun
mahdollisuuksia opetella kullekin vuodenajalle tyypillisiéi
tyypillisiä tapoja ulkoilla.
sééiolosuhteissa.
tärkeyttä painotetaan, ja pyrimme ulkoilemaan mahdollisimman monenlaisissa sääolosuhteissa.
térkeytté
Liséksi myös
myés lähiluonnon
Iéihiluonnon tarjoamia liikuntamahdollisuuksia
Iiikuntamahdollisuuksia käytetään
kéiytetéén hyväksi.
hyvéiksi.
Lisäksi

alueet

Oppimisen

edistééi myönteistä
myénteistéi suhtautumista ruokaan ja syémiseen
seké
Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää
syömiseen sekä
tukea monipuolisia ja terveellisiéi
terveellisiä ruokatottumuksia. Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun
ja monipuoliseen, riittävään
riittéivéiéin syömiseen.
syémiseen. Päivittäiset
Piiivitté'1iset ateriahetket jéirjestetéiéin
kiireettéméissii
järjestetään kiireettömässä
ilmapiirissa opetellen ruokarauhaa ja hyviä
kulttuuria. Eri
ilmapiirissä
yhdessä syémisen
syömisen kulttuuria.
hyviéi pöytätapoja
péytétapoja sekä
seké yhdessa
avullaja
ruokiin. niiden alkuperään,
alkuperéén, ulkonäköön,
ulkonéikbén, koostumukseen ja
aistien avulla
ja tutkimalla tutustutaan ruokiin,
makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen,
keskusteleminen, tarinat ja laulut
Iaulut edistävät
edistéivéit lasten
Iasten ruokasanaston
makuominaisuuksiin.
kehittymistii. Kunnassamme pyrimme siihen, että
ettéi ruokailutilanne on lapselle
Iapselle mukava ja
kehittymistä.
Iapselle aikaa tutustua uusiin
rauhallinen tilanne tutustua uusiin makuihin. Pyrimme antamaan lapselle
ruokiin ja makuihin. Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen ruokailutilanteissa taitojen mukaan.
Varhaiskasvatuksessa pohditaan yhdesséi
Iasten kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
Iiittyviii
yhdessä lasten

pitéiéi huolta terveydestään
teweydestéién sekä
seké henkilökohtaisesta
henkilékohtaisesta hygieniastaan
asioita. Lasten valmiuksia pitää

tuetaan.
Iiikkumisen, levon
Ievon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä
merkityksesté
tuetaan. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen,

Iiittyviéi asioita päivittäisissä
péiivittéisissa
hyvinvoinnille ja terveydelle. Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä
tilanteissa. Näitä
Néiitéi voivat olla muun muassa pukeutumis-,
pukeutumis—, ruokailu-,
ruokai|u—, leikki|eikki— sekéi
sekä ulkoilutilanteet.
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä
Iéihiliikenteesséi liikkumista
Iiikkumistaja
Iiikkumiseen liittyviä
Iiittyviii
ja turvalliseen liikkumiseen
Iasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia
sääntöjä
séiéintéjéi ja tapoja. Tavoitteena on tukea lasten
sekéi toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympéiristijisséi.
pyytää
ympäristöissä. Lyhyet
pyytéé ja hakea apua sekä
etéiisyydet tekevät
tekevéit lähiympäristössä
Iéihiympéristésséi liikkumisesta
Iiikkumisesta luonnollisen
Iuonnollisen osan kuntamme varhaiskasvatusta.
etäisyydet
Liséiksi työntekijöiden
tyéntekijéiden ja vanhempien antama esimerkki turvallisesta toiminnasta liikenteessä
Iiikenteessii on
Lisäksi
hyvä
hyvéi ottaa huomioon.
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Kieleen ja kulttuuriin liittyviä
liittyviéi
néikékulmia
tarkentavia näkökulmia

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen ja kulttuuriin liittyvien
Iiittyvien näkökohtien
néikékohtien katsotaan

Iasta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja
koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta.
néhdéién yhteisééi
myénteisellé tavalla rikastuttavana. KieliKie|i—
kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään
yhteisöä myönteisellä
ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet,
kielet. kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi
varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Alavieskan pienen koon ja sijainnin vuoksi eri kielten ja
nékyminen varhaiskasvatuksessa on ollut véihéisté.
kulttuurien näkyminen
vähäistä. Tarpeen vaatiessa toimintaa
yhdessé henkilöstön
henkilbstén ja huoltajien kanssa siten, että
ettéi lasten
Iasten on mahdollista ilmentää
ilmentééi
suunnitellaan yhdessä
omaa kieltään
kieltéiéin ja kulttuuriaan monipuolisesti.
Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten
Iasten kielitaidon
sekéi kielikie|i— ja kulttuuri-identiteettien
ku|ttuuri—identiteettien ja itsetunnon kehittymistä.
kehittymistéi. Suomen kielen omaksumisen
sekä
Iéihtékohtana on arkielämän
arkieléimiin konkreettinen kieli ja sen ilmaisuvaranto.
ilmaisuvaranto. Kielen ymmértéimis—
lähtökohtana
ymmärtämisja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Lapsi saa valmiuksia havaintojen
seké oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä
mielipiteidenséi ilmaisemiseen tilanteeseen
tekemiseen sekä
tekemiseen
ja itselleen sopivalla tavalla. Osa lapsista
Iapsista tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomen
Iapsen kotoutumista
kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen.
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tukee lapsen
suomalaiseen yhteiskuntaan.
yhteiskuntaan. Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan
tavoitteista.
sisélléistéi ja menetelmistä.
menetelmistéi. Huoltajien kanssa keskustellaan perheen kielellisestä
kielellisestéi
tavoitteista, sisällöistä
ympéiristéstéi.
—ku|ttuuristen identiteettien muodostumisesta sekä
sekii
ympäristöstä, kielivalinnoista, monikielisten ja -kulttuuristen
éiidinkielen
tai
—kie|ten
kehityksen
vaiheista
ja
merkityksestéi.
äidinkielen
–kielten
merkityksestä.
kéyttaa ja omaksua myös
Lapsille jéirjestetiiéin
järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää
mytis omaa
éiidinkieltéiéin. Oma äidinkieli
éiidinkieli sekä
sekéi suomen oppiminen toisena kielenä
kielenéi rakentavat pohjaa lasten
Iasten
äidinkieltään.
toiminnalliselle kaksikaksi— ja monikielisyydelle. Vastuu lasten
Iasten oman äidinkielen
éiidinkielen tai omien äidinkielien
éiidinkielien
ja kulttuurin säilyttämisestä
séiilyttémisestéi ja kehittämisestä
kehittéimisesté on ensisijaisesti perheellä.
perheella. Tarvittaessa huoltajien
kéiytéivisséi keskusteluissa käytetään
kéytetéén tulkkia,
kanssa käytävissä
tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen
ymmarrys.
ymmärrys.

Viittomakieltéi
kéiyttévén lapsen
Iapsen varhaiskasvatus toteutetaan samassa ryhmässä
ryhméssé kuin muidenkin
Viittomakieltä käyttävän
Iasten. yksilölliset
yksilblliset tarpeet huomioiden. Viittomakieli voi olla lapsen
Iapsen äidinkieli,
éidinkieli, ensikieli
lasten,
tai toinen kieli. Viittomakielisen lapsen
Iapsen tullessa varhaiskasvatuspalvelujen piiriin,
piiriin. hänen
héinen
rééitéléidéan riittävä
riittéivéi tuki ja toimenpiteet kielen ja kieli-identiteetin
kie|i—identiteetin säilyttämiseksi
séiilyttéimiseksi ja
kohdallaan räätälöidään
vahvistamiseksi.

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia

erityisenéi tavoitteena on vahvistaa lasten
Iasten myönteistä
myénteisté
Romanilasten varhaiskasvatuksen erityisenä
identiteettikehitystéi ja tietoisuutta omasta historiastaan ja kulttuuristaan sekä
sekéi lisätä
Iiséité lasten
Iasten
identiteettikehitystä
Henkilijstti vahvistaa romanien kielikie|i— ja kulttuuriperinnön
kulttuuriperinnén sailymistéi
osallisuutta yhteiskunnassa. Henkilöstö
säilymistä
yhteistyésséi
yhteistyössä huoltajien kanssa.

nékdkulmia

tarkentavia
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Tuen jéirjestéimistéi
järjestämistä ohjaavat periaatteet

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen laadukasta
Iaadukasta toimintaa ja kuuluu
kaikille sitä
tarvittaessa, tarvittavan laajuisena
sitéi tarvitseville. Lapselle tarjotaan tukea tarvittaessa,
Iaajuisena ja oikeaoikea—
yleisenéi, tehostettuna tai erityisenä
erityisenéi tukena.
Néiin voidaan edistää
edistéé lapsen
Iapsen hyvinvointia
hyvinvointiaja
aikaisena yleisenä,
tukena. Näin
ja
ennaltaehkéiisté ongelmien syntymistä.
syntymistéi. Tuki tarjotaan lähelle
Iéihelle lasta,
Iasta, jokapéiivéisessé
ennaltaehkäistä
jokapäiväisessä toiminnassa
yksildllisesti
Iapsella on mahdollisuus kokea itsensä
itsensé hyväksytyksi
hyvéiksytyksi ja
yksilöllisesti sopivalla tavalla . Jokaisella lapsella
Iapsen minäkuva
minéikuva kehittyisi myönteiseksi.
mybnteiseksi.
saada onnistumisen kokemuksia, jotta lapsen
Iapsen,
Lapsen tuen tarpeen havaitsemiseksi toimitaan yhteistyijsséi
yhteistyössä varhaiskasvatushenkiIéstén,
varhaiskasvatushenkilöstön, lapsen,
hänen
héinen huoltajiensa, konsultoivan erityislastentarhanopettajan sekä
seké sosiaalisosiaa|i— ja terveydenhuollon
tahojen kanssa. Henkilöstö
Henkilijsté osallistuu tuen tarpeen havainnointiin ja tuen antamiseen
koulutuksensa, työnkuviensa
tybnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Konsultoiva erityislastentarhanopettaja
on tukena havainnoimisessa ja niistä
johtopäätöksissä ja auttaa yleisen tuen
niistéi tehtävissä
tehtiivissé johtopéétéksissé
tarjoamisessa koko lapsiryhmässä.
Iapsiryhméisséi.
tarvitsema
tuki,
tuen
ja
Lapsen
toteuttamistapa
arviointi
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi
Liséksi varhaiskasvatussuunnitelmassa

Iapsen
kirjataan
lapsen
tulee käydä
kéiydéi ilmi

Iiittyvéit vastuut ja tybnjako.
Iiihtékohtana
kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät
työnjako. Arvioinnin lähtökohtana
kasvatushenkiltistijn havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin
on vanhemman ja kasvatushenkilöstön
todettu lapsen
Iapsen tuen tan/e.
pidemméillé aikavälillä.
aikavalilléi.
tarve. Havaintoja tehdéiéin
tehdään ja dokumentoidaan pidemmällä
Kasvatusyhteisé tai perhepäivähoitaja
perhepéiivéihoitaja ohjaajansa kanssa käy
kéiy ammatillista keskustelua ja peilaa
Kasvatusyhteisö
havaintoja kokemuksensa ja ammattitaitonsa edellyttämällä
edellyttélméillé tavalla, ja tarvittaessa konsultoiva
erityislastentarhanopettaja on mukana keskustelussa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki
péiivittiiisté toimintaa.
Iapsen omassa
järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä
toimintaa. Tuki annetaan lapsen
jérjestetéan
péiivéikoti— tai perhepäivähoitoryhmässä,
perhepélivéihoitoryhméissii, joustavasti jéirjestellen.
Iapsesta riippuen
päiväkotijärjestellen. Tilanteesta ja lapsesta
pientyhméitoiminta, ryhmän
ryhméin rakenteen muokkaus,
erilaisia yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi pientyhmätoiminta,
kéiyttti. Mikäli
Mikéli lapsi
Iapsi saa puhepuhe— toimintaarjen rutiinien huomiointi tai kuvakommunikaation käyttö.
tai fysioterapiaa, se mahdollistetaan myös
mybs tarvittaessa varhaiskasvatuspaikassa annettavaksi
(tilajarjestelyt ).
(tilajärjestelyt
Kaikissa

varhaiskasvatuksen

muodoissa

pyritéiéin
pyritään

yhtenevéiisiin
yhteneväisiin

kéytéintdihin.
käytäntöihin.

Muussa

varhaiskasvatuksessa ja yksityisissé
kéiytetéiéin myös
myijs erityislastentarhanopettajan
yksityisissä palveluissa käytetään
Iapsen tuen jérjestéimisessii.
mybs sopia,
konsultaatiota lapsen
järjestämisessä. Yhteistybssé
Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös

ettéi lapsi
Iapsi siirtyy säännölliseen
séiéinnijlliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea.
että

19.1.
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Varhaiserityiskasvatuksen toimintasuunnitelma
Alavieskassa

Alavieskan kunta ostaa konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita Sievin kunnalta

4 (tarvittaessa 5 ) pv /kk. Toimintasuunnitelmassa kuvataan tehtéviéi
tehtäviä ja tytinjakoa
työnjakoa
varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.
toimintaympiiristésséi.

(mybhemmin lyh
Iyh kelto ) tehtiiviinéi
Konsultoivan erityislastentarhanopettajan (myöhemmin
tehtävänä on auttaa

varhaiskasvatuksen henkilökuntaa
henkilijkuntaa havaintojen ja huomioiden tekemisesté
Iapsiryhméissé ja näin
néiin
tekemisestä lapsiryhmässä
tunnistaa mahdollisen tehostetun tai erityisen tuen tarpeita hyvissä
hyvisséi ajoin.

péiivéihoitoyksikéisséi yksittéiisté
Iasta
Kelto tukee pedagogisten jéirjestelyjen
järjestelyjen suunnittelua eri päivähoitoyksiköissä
yksittäistä lasta

tai koko ryhmää
ryhméé koskien ja koordinoi moniammatillista yhteistyétii
(esim. asiakaskohtaisia
yhteistyötä (esim.

palavereja ja yhteistyété
yhteistyötä terapeutteihin ja erikoissairaanhoitoon ).
). Kelto tukee varhaiskasvatuksen
henkilékuntaa lapsen
Iapsen kuntoutuksen toteuttamisessa ja nivelvaiheiden tiedonsiirrossa.
henkilökuntaa
tiedonsiirrossa.

Kelto toimii varhennetun esiopetuksen toteutuksessa ja ltai
/tai suunnittelussa apuna
toimintayksikijisséi
Iasten kohdalla, joilla on 11- v oppivelvollisuus. Palveluseteliasiakkaiden
toimintayksiköissä niiden lasten
erityistéi tukea tarvitsevan lapsen
Iapsen tilanteeseen ,. on mukana
kohdalla kelto perehtyy tehostettua tai erityistä
yksildllisen
Iaadinnassa ja kirjoittaa lausunnon
Iausunnon korotetusta palvelusetelistä
palvelusetelisté
yksilöllisen tuen suunnittelussa ja laadinnassa
péiivékodin johtajalle. Yhteistyö
Yhteistyé huoltajien kanssa lapsen
Iapsen tukemisen aloituksessa
aloituksessajajéirjestelyissii
päiväkodin
ja järjestelyissä
32
31

sekéi tutkimuspolun alkuvaiheessa on keskeinen tehtéivéi.
myés omalta osaltaan tukee
sekä
tehtävä. Kelto myös
vanhempia kasvatus-tai
kasvatus—tai kuntoutustehtävässä
kuntoutustehtévésséi sekä
seké asiakaskohtaisesti että
etté vanhempainilloissa
kéiyttiién ja tekee tutuksi omaa
kaikkien huoltajien osalta ,, antaa oman asiantuntijuutensa käyttöön
tehtévékenttéiéinséi.
tehtäväkenttäänsä.

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Yksiköissä
Yksikiiissé ryhmän
ryhméin lastentarhanopettaja
Iastentarhanopettaja vastaa lapsen
Iapsen tehostetun /erityisen tuen suunnitelman
laadinnasta,
jos jotain
Iaadinnasta. perheiden tiedottamisesta, neuvola-palautteiden
neuvo|a—pa|autteiden tiedottamisesta keltolle ((jos
huomioita ) ja talon palaverissa varmistaa tiedon kulun kaikille kasvatusvastuussa oleville.
Perhepäivähoidossa
yhteistyössä lapsen
Perhepéivéhoidossa hoitaja, päiväkodin
péiivéikodin johtaja ja kelto laativat
Iaativat yhteistyésséi
Iapsen tuesta
suunnitelman

periaatteet

ohjaavat

jérjestémisté

33
32

Tuen

20.

Yhteistyö
Yhteistyé lapsen,
Iapsen, huoltajan ja muiden
asiantuntijoiden
asiantuntijoiden kanssa
kanssa tuen
tuen aikana
aikana

Varhaiskasvatus jérjestetaéin
Iapsen ja huoltajan kanssa siten, että
ettéi jokainen lapsi
Iapsi
järjestetään yhteistyésséi
yhteistyössä lapsen

kehityksenséi ja tarpeidensa mukaista kasvatusta,
kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Huoltajan
saa oman kehityksensä
tehtéivéin yhteistyén
Iapsella on tuen tarvetta.
kanssa tehtävän
yhteistyön merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella
tarvetta.
myijs muiden lapsia
Iapsia ja perheitä
perheité koskevien palvelujen kautta, kuten
Lapsi voi saada tukea myös
Iastenneuvolasta, kasvatuskasvatus— ja perheneuvolasta tai vammaispalveluista.
ettéi
lastenneuvolasta,
vammaispalveluista. On téirkeéié,
tärkeää, että
Iasten ja perheiden palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden lapsen
Iapsen
paikalliset lasten
tuen jarjestfimisessé.
järjestämisessä.
Huoltajaan ollaan yhteydesséi
yhteydessä heti, kun lapsella
Iapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita
tai henkilöstöllä
henkiléstéllé herää
heréé huoli lapsen
Iapsen hyvinvoinnista. Huoltajan kanssa keskustellaan tuen

keskeisisté periaatteista.
periaatteista. Hänen
Hénen kanssaan sovitaan
saamisen mahdollisuudesta ja tuen keskeisistä
Iapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu yhteistyiihijn
lapselle
yhteistyöhön
tarkoituksenmukaisella, ikäänsä
ikéénséi ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. Keskustelut käydään
kéiydéién
aikaaja
Iuottamuksellisen ja hyvän
hyvéin ilmapiirin varmistamiseksi.
rauhassa, ja niille on varattava aikaa
ja tilaa luottamuksellisen
henkilékunta pyrkii omalta osaltaan
Huoltajille annetaan tietoa yhteistydn
yhteistyön téirkeydestéi,
tärkeydestä, ja henkilökunta
hyvéiiél yhteistyésséi.
Iapsi saa tarvitsemaansa kehityksen ja
rakentamaan hyvää
yhteistyössä. Varhaiskasvatuksessa lapsi
mukaisesti. vaikka huoltajat eivät
eivét sitoutuisikaan yhteistyéhén.
oppimisen tukea etunsa mukaisesti,
yhteistyöhön.
Monialaista yhteistyété
yhteistyötä ohjaa lapsen
Iapsen edun ensisijaisuus.
ensisijaisuus. Varhaiskasvatuksen rooli on toimia
lapsen
välittäjänä. Varhaiskasvatuksessa myös
Iapsen arjessa tuen tarjoajana, koolle kutsujana ja tiedon valittétjéinéi.
myés
seurataan, yléipidetéén
yläpidetään ja arvioidaan tuen vaikutuksia yhteistyésséi
yhteistyössä huoltajien ja muiden tukea
tarjoavien tahojen kanssa.

Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana

(‘U

(‘U

Tiedonsiirto tapahtuu sekä
sekéi esiopetukseen että
ettéi toisiin varhaiskasvatusyksikéihin
varhaiskasvatusyksiköihin huoltajan
Iaajuudella. Huoltajalle annetaan tietoa siitä,
siitéi, miten sujuva tiedonsiirto
suostumuksen mukaisella laajuudella.
edistéiéi lapsen
Iapsen joustavaa kasvun ja oppimisen polkua. Tiedonsiirto tapahtuu yhteistybn
hengesséi
edistää
yhteistyön hengessä
Iapsen edun edellyttämällä
edellyttéiméillé laajuudella
Iaajuudella
huoltajien kanssa. Monialainen tiedonsiirto tapahtuu lapsen
ja huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä
Yhteistyétéi tehdessä
tehdesséi noudatetaan tiedon antoa ja salassapitoa
sééddksiéi.
koskevia säädöksiä.

.-9

Varhaiskasvatusta jfirjestetaén
myijs erikoissairaanhoidon piirissä.
piirisséi. Varhaiskasvatuspalvelujen ja
järjestetään myös
Iaitoksen keskinäisellä
keskinéiiselléi yhteistyéllé
ksen jatkuvuus
sairaalan tai muun laitoksen
yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatu
varhaiskasvatuksen
Iapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä
Erityistéi huomiota kiinnitetään
kiinnitetiiéin lapsen
Iapsen turvallisten
lapsen
ihmissuhteiden säilymiseen.
séiilymiseen.
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Vaikeasti vammaiset ja sairaat lapset
Iapset voivat tarvita pidennettyä
pidennettyéi oppivelvollisuutta.
oppivelvollisuutta. Päätös
Péiéités
péiéiséiéntéisesti ennen oppivelvollisuuden
pidennetyn oppivelvollisuuden aloittamisesta tehdéiéin
tehdään pääsääntöisesti
alkamista. Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden
toteuttamiseen liittyvistä
Iiittyvistéi seikoista.
seikoista. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvistä
Iiittyvistéi päätöksistä
péiéitéksistéi ja
toteuttamisen vaihtoehdoista määrätään
méiéiréitéiéin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.
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Tuen
Tuen toteuttaminen
toteuttaminen
varhaiskasvatuksessa
varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä
hyvéi perusta lapsen
Iapsen kehitykselle,
kehitykselle, oppimiselle ja
ehkéistééin ennalta pedagogisilla jéirjestelyilléi
hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäistään
järjestelyillä ja erilaisilla tyijtavoilla.
työtavoilla.
Néiihin kuuluvat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen,
eriyttéminen, ryhmien joustava
Näihin

oppimisympéristéjen muokkaaminen.
muokkaaminen. Selkeä
Selkeéi päiväjärjestys
péiivéijéirjestys ja päivittäisten
péiivittéisten
muuntelu ja oppimisympäristöjen

toimintojen rytmittäminen
rytmittéiminen tukevat kaikkia lapsia.
Iapsia. Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista
Iyhytaikaista ja
véihéiistéi.
riittéiéi yksittéinen
vähäistä. Silloin voi riittää
yksittäinen tuen muoto tai jérjestelyt.
järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan

Iapsista tarvitsee enemmän
enemmén ja
mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Osa lapsista
séiéinnijllistéi tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan taydentévina.
säännöllistä
täydentävinä. Alavieskassa
Iapsen kehityksen ja oppimisen tuki on kolmiportaista; yleisté,
erityistéi tukea.
lapsen
yleistä, tehostettuaja
tehostettua ja erityistä
tukea.

varhaiskasvatuksessa
Iapselle voidaan antaa tukea monin tavoin.
Varhaiskasvatuksessa lapselle
tavoin. Tuki voi siséiltéiéi
sisältää pedagogisia,

Yleistéi tukea voidaan antaa luontevana
Iuontevana
rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita jiirjestelyjéi.
järjestelyjä. Yleistä
ryhméin päivittäistä
pééivittéiistéi toimintaa.
toimintaa. Yleinen tuki pitää
pitééi sisällään
sisalléén erilaisia rakenteellisia ja
osana ryhmän
kéytésséi ovat téilla
hetkella esimerkiksi pienryhmätoiminta,
pienryhméitoiminta,
pedagogisia jéirjestelyjé,
järjestelyjä, joista käytössä
tällä hetkellä
hyvéija
kiireetijn vuorovaikutus,
oppimisympéiristbjen mukauttaminen,
struktuurien tarkistaminen, hyvä
ja kiireetön
vuorovaikutus, oppimisympäristöjen
seké lapsen
Iapsen itsetunnon ja onnistumisen kokemusten vahvistaminen.
perustaitojen vahvistaminen sekä
ryhmén lastentarhanopettaja.
Iastentarhanopettaja. Hyvinvointia tukevia muita
Yleisen tuen toteutumisesta vastaa ryhmän
sosiaa|i— ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja
järjestelyjä ovat esimerkiksi sosiaalijéirjestelyjé
konsultaatio.
Tehostetun
Iapselle tukea lapsen
Iapsen kehityksellisten vahvuuksien kautta
Tehostetun tuen
tuen tavoitteena on antaa lapselle

Iapsi tarvitsee kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilbllistéi
erityisestéi
Kun lapsi
yksilöllistä tukea,
tukea, puhumme Alavieskassa erityisestä
tuesta. Tällöin
Télléin lapsella
Iapsella on usealla kehityksen osa-alueella
osa—a|uee||a haasteita tai jollakin alueella
erittéiin suuri tuen tarve. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki vertaisryhméissé
edellyttéiii
erittäin
vertaisryhmässä edellyttää
seké mahdollisesti erilaisia jérjestelyja
apuvélineitéi.
suunnitelmallisuutta, erityisosaamista sekä
järjestelyjä tai apuvälineitä.
ryhméssé toimimiseen.
eriyttémistéi sekä
sekéi aikaa perustaitojen
Lapsi tarvitsee apua ryhmässä
toimimiseen, toiminnallista eriyttämistä
edellyuéiéi henkilöstön
henkilbstdn erityispedagogisen tai sairaanhoidollisen
harjoitteluun. Téilldin
Tällöin tuki voi edellyttää
sosiaa|i— ja terveydenhuollon asiantuntijoiden
osaamisen vahvistamista tai monialaista yhteistyétéi
yhteistyötä sosiaalikanssa.
edellyttéé jatkuvaa havainnointia,
Kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää
dokumentointia ja arviointia lapsen
Iapsen tuen tarpeista ja toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä.
riittéivyydestéi.
Alavieskan kunnassa jokaiselle lapselle
Iapselle tehdéén
tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma kolmen
kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan
jokaisen lapsen
Iapsen vahvuudet, lähikehityksen
Iéihikehityksen vyijhykkeelléi
vyöhykkeellä olevat asiat ja oppimisen alueet.
kéiytéssé olevia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä
oppimisympéristéjéi sekä
seké niiden
Ensisijaisesti tarkastellaan käytössä
Iapselle, moniammatillisen kasvattajien tiimin yhteistytisséi
.Tarkaste|un pohjalta
soveltuvuutta lapselle,
yhteistyössä .Tarkastelun
néiitéi muuttamalla toteuttaa lapselle
Iapselle paremmin sopivia pedagogisia
arvioidaan, voidaanko näitä
kehitetéén ja arvioidaan tarvittaessa ja säännöllisesti
séannéllisesti
ratkaisuja. Varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitetään
vuosittain.
vuosittain.

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

intensiivisemmin. Lapsen kasvun ja oppimisen tarpeita kartoitetaan
suunnitellusti, yksiléidysti
yksilöidysti ja intensiivisemmin.
séiéinnijllisemmin ja luodaan
Iuodaan yhteistyékéiytanteet
säännöllisemmin
yhteistyökäytänteet varhaiskasvatuksen arkeen yhteistyésséi
yhteistyössä
Iapsen, hänen
héinen huoltajiensa
huoltajien kanssa. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhdesséi
yhdessä lapsen,
sekéi mahdollisen moniammatillisen osaamisverkoston kanssa. Lapsen oppimista seurataan
sekä
ja havaintoja kirjataan säännöllisesti,
séiéinnbllisesti, ja tarvittaessa käytetään
kéiytetéén erityislastentarhanopettajan
Kéyténnéssé oppimisen tukeminen voi olla esimerkiksi kasvattajan (tai avustajan)
konsultaatiota. Käytännössä
yksilijllinen tuki ja ohjaus, tilantaiden ja tehtéivien
méiéirittely, toimintaohjeiden
antama yksilöllinen
tehtävien selkeé
selkeä määrittely,
Iiséitty mallintaminen ja konkretisointi, erityispedagogisten sisältöjen
siséltéjen sitominen
pilkkominen, lisätty
toimintasiséltbihin
sekéi
séénnéllinen
ja
tilanteenmukainen
palaute,
kehu
ja
kannustus.
toimintasisältöihin sekä säännöllinen
palaute,
kannustus.

varhaiskasvatukse sa

toteut aminen
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
tuen aikana

seké niihin liittyvät
Iiittyvéit vastuut
Lapsen tarvitsema tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä
kirjataan
Iapsen
varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Sen
Iaadinnasta
ja työnjako
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
laadinnasta ja arvioinnista
ja
tyénjako
vastaa lastentarhanopettaja
Iastentarhanopettaja ja/tai erityislastentarhanopettaja
erityisIastentarhanopettaja yhteistytisséi
henkiléstijn
yhteistyössä muun henkilöstön
Iapsen osallisuutta suunnitelman laatimisessa
Iaatimisessa ja
ja lapsen
ja
Iapsen huoltajan kanssa. Huoltajan ja lapsen
selvitetéén ja huomioidaan suunnitelmaa laadittaessa
Iaadittaessa ja
arvioinnissa tuetaan.
tuetaan. Lapsen mielipide selvitetään
sitéi arvioitaessa (osio Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma).
sitä
Tuen toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan véhintéian
vähintään kerran vuodessa. Annetun
tuen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti,
séiénnéllisesti, ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen
mukaan. Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta
vastaavaksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä,
ilmetéi, jos tuen tarve ja toimenpiteet ovat päättyneet.
pééittyneet. Tuen
tan/e
Iapsen aloittaessa esiopetuksen.
esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen
Iapsen kasvun
tarve arvioidaan aina lapsen
ja oppimisen tuesta määrätään
méiéiréitéiéin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.
perusteissa.
Iapsi saa kehitykseensä
kehitykseenséi ja oppimiseensa tukea,
héinen varhaiskasvatussuunnitelmaansa
Kun lapsi
tukea, hänen
tulee kirjata seuraavat asiat:
Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut
••••-

oppimisympéiristéihin liittyvät
Iiittyvét ratkaisut
oppimisympäristöihin
henkiléstijn mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen
ryhméirakenteeseen liittyvät
Iiittyvét ratkaisut
henkilöstön
Iapsen tukeen liittyvät
Iiittyviit ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen,
eriyttéiminen, lapsikohtainen
Iapsikohtainen
lapsen
pienryhméitoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö
kéyttb
ohjaaminen, pienryhmätoiminta
tu|kitsemis—
sekéi apuvälineiden
apuvéilineiden käyttö
kéiytté
tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä

edellyttéimé yhteistyij
Tuen edellyttämä
yhteistyö ja palvelut
•••••-

yhteistyé
Iapsen ja huoltajan kanssa
yhteistyö lapsen
Iapsen tuen toteuttamisen vastuut
lapsen
erityisasiantuntijoiden. kuten erityislastentarhanopettajan palvelujen käyttö
kéiyttti
erityisasiantuntijoiden,
sosiaa|i— ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
sosiaalimahdollisten kuljetusten jéirjestelyt
järjestelyt ja vastuut

Tuen seuranta ja arviointi

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana
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tavoitteiden toteutumisen seuranta
tukitoimien vaikutusten arviointi
an/iointi sekä
seké arviointiajankohdat.

23.

Pedagogisen toiminnan arviointi ja
kehittéiminen
kehittäminen

kehittéiminen sekéi
Iasten
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen
sekä lasten
kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja
Iasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen
séiéinnbllinen arviointi ja kehittäminen
kehittéiminen
lasten
téité tehtéivéiéi.
kehitetéiéin kansallisen tason
ovat osa tätä
tehtävää. varhaiskasvatuksen
Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään
néikbkulmista.
sekä
järjestäjä-, yksikk6—
yksikkö- ja yksilétason
yksilötason näkökulmista.
seké'1jz"1rjestéijéi—.
Kansallisen tason arvioinnin
tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen jéirjestéijiéi
järjestäjiä arviointia ja
an/ioinnin tehtéiviinéi
laadunhallintaa
Iaadunhallintaa koskevissa asioissa.
asioissa. Kansallisen tason arvioinnit palvelevat varhaiskasvatuksen
kehittämistä
valtakunnallisesti. Arviointitietoja voidaan hyödyntää
kehittémistéi paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
hybdyntéii
myös
vertailuissa. Ulkopuolista arviointia voidaan jéirjestéa
järjestää myös
mybs kansainvälisissä
kansainvéilisisséi vertailuissa.
mybs muiden tahojen
kansainvéilisena arviointina.
suorittamana tai kansainvälisenä
an/ioidaan
Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattujen toiminnan tavoitteiden toteutumista arvioidaan
kevéitkaudella.
Ryhméin
Iastentarhanopettaja
vastaa
siitéi,
ettéi
suunnitelmat
Iaaditaan,
niitii
kevätkaudella. Ryhmän lastentarhanopettaja
siitä, että
laaditaan, niitä
niitéi arvioidaan. Varhaiskasvatussuunnitelma pyritään
pyritéién laatimaan
Iaatimaan siten,
siten, että
ettéi
toteutetaan ja niitä
Iasta ja perhettä
perhettéi parhaiten tunteva henkilö,
henkilb, yleensé
Iapsen omahoitaja.
siihen osallistuu lasta
yleensä lapsen
Varhaiskasvatussuunnitelman arvioinnin yhteydesséi
Iapsi, huoltaja ja henkilöstö
henkiléstij pohtivat omalta
yhteydessä lapsi,
osaltaan, miten yhdesséi
yhdessä kirjatut toiminnan tavoitteet ja sopimukset on huomioitu ja miten ne ovat
toiminnassa.
toteutuneet varhaiskasvatuksen toiminnassa.
varhaiskasvatussuunnitelmien
tehdéién
Iapsiryhméille
Lasten
pohjalta
tehdään
lapsiryhmälle
oma
varhaiskasvatussuunnitelma syyskaudella. Suunnitelmaa laatiessa
Iaatiessa otetaan huomioon ryhmän
ryhmén
toiminta ja lasten
Iasten kiinnostuksen kohteet ja taidot. Ryhmän
Ryhmén varhaiskasvatussuunnitelman
toteutumista arvioidaan lastentarhanopettajan
Iastentarhanopettajan johdolla.
Suunnitelmaa tarkistetaan aina
johdolla, ja suunnitelmaa
tarvittaessa, esimerkiksi lapsiryhmän
Iapsiryhmén muuttuessa.

kéisitelliiéin asianosaisten kanssa ja
Toiminnasta saatu palaute dokumentoidaan aina. Palaute käsitellään

tarpeen mukaan tiimitiimi— tai henkilöstöpalavereissa.
henkilbstdpalavereissa. Palautteen pohjalta toimintaaja
toimintaa ja toimintatapoja

pyritéan kehittämään.
kehittéméén. Kaikenlainen palaute koetaan arvokkaana mahdollisuutena kehittää
kehiuéé
pyritään

toimintaa vastaamaan paremmin lasten,
Iasten, perheiden ja henkilöstön
henkiléstbn tarpeitaja
tarpeita ja tavoitteita.
tavoitteita.

Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen

kehitetéiéin varhaiskasvatusyksikéisséi
perhepéivéihoidoissa
Toimintaa arvioidaan ja kehitetään
varhaiskasvatusyksiköissä ja perhepäivähoidoissa
säännöllisesti
järjestettävissä tiimitalopalavereissa, kehityskeskusteluissa ja
séiéinnijllisesti
jérjestettéivissé
tiimi—
tai
talopalavereissa,
henkiléstéilloissa. Näissä
Néiisséi henkilöstö
henkilbstf) saa tuoda esille omaa itsearviointiaan esimerkiksi
henkilöstöilloissa.
henkiléstén vuorovaikutuksesta lasten
Iasten kanssa,
kanssa, ryhmässä
ryhméisséi vallitsevasta ilmapiiristä,
ilmapiiristéi, pedagogisista
henkilöstön
tyijtavoista.
siséllésté tai oppimisympäristöstä.
oppimisympéristésté. Lisäksi
Liséiksi jéirjestetééin
kehittémisilta tai —työtavoista, toiminnan sisällöstä
järjestetään kehittämisilta
péiivé, jossa käsitellään
késitelléiéin henkilöstön
henkilijstén kesken ajankohtaisia asioita. Jokaisella tyéntekijélla
myés
päivä,
työntekijällä on myös
téiydennyskoulutusta 3 pv vuodessa.
oikeus ja velvollisuus saada täydennyskoulutusta
vuodessa.

kehit aminen
ja

arviointi

toimin an
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KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA

MITÄ KIUSAAMINEN ON?











Fyysistä; töniminen, lyöminen,
rääpiminen/ nipistely,
pureminen, leikkien sotkeminen
Sanallista; nimittely,
haukkuminen, lällättäminen,
härnääminen, kantelu,
ivaaminen
Psyykkinen; leikin ulkopuolelle
jättäminen, manipulointi, leikin
sääntöjen muuttaminen . toisten
arvostelu
Toisiin kohdistuvaa tietoista,
toistuvaa, suunnitelmallista ja
pahaa mieltä aiheuttavaa
toimintaa.
Konflikti ja riita on erikseen,
vaikka niihin voi sisältyä em
aineksia.

MITEN TOIMIMME ETTEI KIUSAAMISTA
TAPAHDU ?














MILLÄ KEINOIN JA MILLAISISSA
TAPAUKSISSA PUUTUMME?








Kaikissa tilanteissa puututaan heti
kun kuullaan ja nähdään
Aikuisten sanallinen ohjaus;
käydään tilanne läpi ja mietitään
miltä kiusatusta tuntuu
Anteeksipyytäminen
Leikistä poistaminen
( 3.huomautuksen jälkeen)
Toistuvasta kiusaamisesta
kerrotaan, keskustellaan
vanhempien kanssa
Jokaiseen juoruiluun ei lähdetä
mukaan, lapset tuntien tiedetään
milloin pitää puuttua

Yhteiset toimintatavat ja arvot
Aikuisten toiminta yksittäisten
lasten kanssa:leikinomaiset keinot
tunnetaitojen opettamiseen ja
hyvien kaveritaitojen oppimiseen
Kasvattajan toiminta/ohjaus
lapsiryhmässä
Aikuisten esimerkillinen toiminta
työyhteisössä
Turvallinen ilmapiiri
Uusien toimintamallien opettaminen
Puututaan tilanteisiin, konflikteihin
heti, keskustellaan
Ryhmän säännöt selville
Opetetaan lapsille suvaitsevaisuuttaa, erilaisuuden hyväksymistä
ja olemaan kaikkien kavereita,
samat toimintatavat kodeissa
Empatian opettaminen
Läsnä; silmät ja korvat auki

SUUNNITELMAN ARVIOINTI JA SIITÄ
TIEDOTTAMINEN







Toimintakauden alkaessa
arvioidaan suunnitelma ja tehdään
tarvittavia muutoksia.
Uudet työntekijät perehdytetään
suunnitelmaan
Vanhemmille tiedotetaan
suunnitelmasta vanhempainillassa
panostaminen ehkäisemiseen ja
varhaiseen puuttumiseen nostetaan
tärkeäksi teemaksi ja palaute
käsitellään aina kasvattajien kesken
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