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PUUMALAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄHKINÄNKUORESSA
Puumalan kunnan on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.

1. Laadinta, arviointi ja kehittäminen
Puumalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön ja erityisopettajan kanssa. Suunnitelmaa tehtäessä on kuultu myös asiakasperheitä.
Suunnitelmassa on huomioitu myös eri asiantuntijoiden (sosiaali- ja terveystoimi) näkemykset sekä esi- ja
perusopetuksen opetussuunnitelmat.
Suunnitelman toteutumista arvioidaan henkilöstön kanssa säännöllisesti ja sitä kehitetään arvioinnin ja asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Myös arviointikyselyjä voidaan tehdä lapsille ja huoltajille.

2. Paikalliset erityispiirteet ja järjestämisen tavat
Puumalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Puumalan kuntastrategia, Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma.

3. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, Vasu
Jokaisella varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja
hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmassa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet,
kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet.
Varhaiskasvatuksen opettajat laativat jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä huoltajien kanssa. Vasua laadittaessa otetaan huomioon koko kasvattajatiimin
näkemykset ja havainnot. Suunnitelma laaditaan syksyllä ja se kirjataan Wilmaan. Suunnitelman toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan keväällä, tarvittaessa muulloinkin. Toteutumista arvioidaan myös lapsen
muuttaessa toiselle paikkakunnalle. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen arviointi tehdään
ennen esiopetuksen opettajan kanssa pidettävää tiedonsiirtopalaveria.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää seuraavat asiat:
•

lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet
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•
•
•
•
•
•

lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja toteutumisen arviointi
lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki
mahdollinen suunnitelma lääkehoidosta
lapsen, henkilöstön ja huoltajan yhdessä sopimat asiat
suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat
tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran.

4. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot
Kunta järjestää varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta.
Varhaiskasvatuksen tavoitteina ovat
1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon
toteuttamista
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhais-kasvatusympäristö
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja
varhaiskasvatushenkilöstön välillä
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä
ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.

Puumalassa varhaiskasvatusta järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja perhepäivähoitokodissa Hurissalossa. Varhaiskasvatusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin, mikäli lapsella on laajennetun hoidon
tarve vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen.
Perhepäivähoidon lapset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan päiväkodin järjestämiin tapahtumiin ja perhepäivähoitaja osallistuu päiväkodin henkilöstön kanssa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
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5. Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.
Yhteistyö perheiden kanssa on tärkeää, kun siirrytään kotoa varhaiskasvatukseen sekä koko varhaiskasvatuksen aikana.
Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen pidetään tiedonsiirtopalaveri varhaiskasvatuksen
opettajan, esiopettajan sekä tarvittaessa erityisopettajan kanssa. Tulevat esioppilaat käyvät tutustumassa
esiopetukseen toukokuun aikana.

6. Arvoperusta
Yleisperiaatteet varhaiskasvatuksessa ovat
•
•
•
•
•

lapsen edun ensisijaisuus
lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun
lapsen mielipiteen huomioon ottaminen
yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu
lapsen syrjintäkielto

Lapsuus on itseisarvo. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on.
Ihmisenä kasvamisessa pyritään totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.
Sivistystä arvostetaan.
Lapsella on oikeus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan
tulla ymmärretyksi
hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen
leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan
rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta
yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen
saada tietoa monipuolisesti
käsitellä tunteita ja ristiriitoja
kokeilla ja opetella uusia asioita.

Varhaiskasvatus edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta.
Varhaiskasvatus suhtautuu ammatillisesti, avoimesti ja kunnioittavasti monimuotoisiin perheisiin.
Lapsia ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin.
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7. Oppimiskäsitys
Lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Lapsi
on aktiivinen toimija.

8. Pedagogiikka
Pedagogiikka on monitieteiseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua, ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteuttamiseksi.

9. Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta.
Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Tietojen ja taitojen käyttämiseen vaikuttavat lasten omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia.
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet:
•
•
•
•
•

ajattelu ja oppiminen
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
osallistuminen ja vaikuttaminen.

10. Toimintakulttuurin kehittäminen
Toimintakulttuurin periaatteet
•
•
•
•
•

toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan
tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle
edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa
tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus
arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa pyritään avoimuuteen ja toisten ihmisten huomioimiseen. Ilmapiiri
on rauhallinen, myönteinen ja kannustava. Jokaisesta jäsenestä pidetään huolta, asiat sovitaan yhdessä ja
niihin sitoudutaan. Jokainen huomioidaan omana persoonanaan omine vahvuuksineen. Henkilöstön toiminta on ammatillista ja osaamista kehitetään täydennyskoulutuksen avulla.
Varhaiskasvatustoiminnassa painottuvat toiminnallisuus, liikunta ja fyysinen aktiivisuus, joita edistävät erilaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt. Toimintakulttuurissa huomioidaan oman kotiseudun tuntemus ja
sen arvostaminen, erilaiset juhlat sekä yhteiset tapahtumat. Toimintakulttuuria kehitetään mm. uusia
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toimintatapoja kokeillen. Puumalan kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta- mallin kehittämisessä. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä myös esi- ja alkuopetuksen kanssa.

11. Oppimisympäristöt
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ovat monipuolisia, asianmukaisia, terveellisiä ja turvallisia. Niitä rakennettaessa ja kehitettäessä on huomioitu lasten kehitystaso, tarpeet ja toiveet sekä henkilökunnan tarpeet. Oppimisympäristöinä hyödynnetään aktiivisesti myös päiväkodin lähiympäristöä, urheiluhallia, pihoja,
leikkipuistoja sekä ympäröivää luontoa.

12. Yhteistyö
Varhaiskasvatuksessa pyritään tutustumaan lapseen ja hänen huoltajiinsa jo ennen varhaiskasvatuksen
aloittamista. Tavoitteena on turvallinen, pehmeä alku, jolloin lapsen on mahdollista vähitellen yhdessä
huoltajiensa kanssa tutustua päiväkodin henkilöstöön ja tulevaan lapsiryhmään. Näin luodaan hyvä pohja
avoimelle yhteistyölle. Lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa tehdään vanhempien kanssa yhdessä kullekin lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tapaa vanhempia päivittäin lapsen
tuonti- ja hakutilanteissa, mikä mahdollistaa ajatustenvaihdon kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. Varhaiskasvatuksessa järjestetään myös vanhempainiltoja ja muita tapahtumia, joissa vanhemmat voivat yhdessä
keskustella varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Tiedottamisessa käytetään Wilmaa, sähköpostia ja puhelinta.
Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulun, sosiaali- ja terveyspalvelujen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen sekä seurakunnan kanssa ja arvioi yhteistyötä muun toiminnan arvioinnin yhteydessä.

13. Pedagoginen dokumentointi
Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla.
Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta.
Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti.

14. Monipuoliset työtavat
Lasten kehitys- ja ikätaso, edellytykset, tarpeet, toiveet ja ideat ohjaavat varhaiskasvatuksessa käytettävien
työtapojen valintaa. Lapsille luontevia työtapoja ovat toiminnallisuuden, osallisuuden, liikkumisen, monipuolisen leikin ja luovien toimintojen huomioivia.
Lapset pääsevät vaikuttamaan työtapojen suunnitteluun ja niiden valintoihin omien edellytystensä ja mahdollisuuksien mukaan.
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15. Leikki
Leikki on varhaiskasvatuksessa keskeinen toimintatapa. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.
Henkilöstön tehtävänä on turvata leikin edellytykset ja ohjata leikkiä sopivalla tavalla. Henkilöstön on huolehdittava siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä.

16. Oppimisen alueet
Alla lueteltujen oppimisen alueiden oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän väljiksi huomioiden lasten ikä- ja kehitystaso sekä lapsilta tulevat ideat ja toiveet. Vuosittain laaditaan tavoitteet kaikilta oppimisen alueilta ja määritellään niiden sisällöt ja menetelmät. Jokaiselle lapselle asetetaan omat yksilökohtaiset
tavoitteet, jotka kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Oppimisalueiden sisältöjen suunnittelussa painotetaan leikkiä. Leikki on lapsen luontainen tapa toimia ja
kaikki oppiminen perustuu leikkiin. Leikki on lapsen tapa ajatella ja leikkiessään lapsi luo asioille merkityksiä.
1. KIELTEN RIKAS MAAILMA -osa-alueen tavoitteena on lasten vuorovaikutus-, kielen ymmärtämisen,
puheen tuottamisen ja kielen käyttötaitojen, kielellisen muistin ja sanavaraston sekä kielitietoisuuden kehittäminen.
Lapsia kuunnellaan ja heidän kanssaan keskustellaan. Lapsia rohkaistaan itseilmaisuun, puhumiseen
ja tarinoiden sekä heidän omien kokemustensa kertomiseen.
Lapset tutustutetaan kirjoihin, satuihin, loruihin, runoihin, lauluihin ja riimeihin.
Lasten puheessa kiinnitetään huomiota selkeään, tarkkaan, monipuoliseen ja rikkaaseen kielen
käyttöön.
2. ILMAISUN MONET MUODOT -osa-alueen tavoitteena on tukea lasten vuorovaikutustaitoja, myönteistä minäkäsitystä sekä kykyä järjestää omaa kasvuympäristöä taiteellisen ilmaisun avulla.
Lapsille järjestetään tilaisuuksia, joissa hän voi nauttia kuvallisesta ilmaisusta, esteettisistä elämyksistä ja kokemuksista sekä onnistumisen ilosta taiteen äärellä.
Lasten musiikillista kiinnostusta herätetään ja vahvistetaan leikinomaisen musiikillisen toiminnan
kautta.
Lapsia rohkaistaan ja tuetaan monipuoliseen leikkiin, musiikilliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, kielelliseen ja keholliseen kokemiseen sekä kokonaisvaltaiseen ilmaisuun.
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3. MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME -osa-alueen tavoitteena on tukea lasten käsitystä lähiyhteisöjen
moninaisuudesta ja harjaannuttaa lapsia toimimaan siinä vastuullisesti.
Lasten kanssa käsitellään esille tulevia eettisiä kysymyksiä (mm. erilaiset tunteet, arvot, ystävyys,
oikea/väärä, säännöt, oikeudenmukaisuus).
Lapsia ohjataan suvaitsevaisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen sekä oppimaan ymmärtämään
eri kulttuureita, uskontoja ja katsomustapoja.
Lapset tutustutetaan lähiympäristöön, paikkakunnan historiaan, lapsille merkityksellisiin paikkoihin
ja mielenkiinnon kohteisiin.
Varhaiskasvatusyhteisöön luodaan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri.

4. TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI -osa-alueen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta
ja vastuullista toimimista ympäristöissä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan ja
mm. tietoteknisiin laitteisiin.
Lapsia ohjataan käyttämään ongelmanratkaisussa erilaisia menetelmiä ja välineitä.
Lapsia kannustetaan myönteiseen matemaattiseen ajatteluun ja oivaltamiseen leikinomaisen toiminnan kautta.
Lapsille järjestetään mahdollisuuksia liikkua luonnossa, missä he voivat tutkia ja saada myönteisiä
luonto- ja lähiympäristökokemuksia.
Lapsia ohjataan toimimaan kestävän kehityksen periaatteella.
Lapsia ohjataan havainnoimaan ympäristön teknologiaa, tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin
yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä. Koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön kiinnitetään
erityistä huomiota. Toiminnassa hyödynnetään lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esim. leluja
ja niiden toimintaperiaatteita.

5. KASVAN, LIIKUN, KEHITYN -osa-alueen tavoitteena on innostaa lapsia monipuoliseen liikuntaan,
myönteisiin ja terveellisiin ruokatottumuksiin sekä terveelliseen ja turvalliseen elämäntapaan.
Lapset huomioidaan yksilöinä omine vahvuuksineen ja heidän itsetuntoaan vahvistaen.
Lapsille järjestetään mahdollisuuksia monipuoliseen ohjattuun sekä omavalintaiseen liikuntaan sisällä ja ulkona.
Lapsia ohjataan turvalliseen liikkumiseen pihalla ja liikenteessä.
Päiväkoti on mukana ”Vauhtia Viikareihin” -liikuntahankkeessa.
Lapsia ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen.
Ruokailuhetket järjestetään kiireettömiksi, ylläpitäen ruokarauhaa, edistäen yhdessä ruokailun kulttuuria sekä hyviä pöytätapoja.
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17. Tuen järjestäminen
Lapsen kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet otetaan heti puheeksi vanhempien
kanssa periaatteina rehellisyys, avoimuus ja luottamus. Tarvittaessa erityisopettaja arvioi tuen tarpeen ja
aloittaa tukitoimet yhdessä henkilöstön, huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa. Tukeen liittyviä asioita käsitellään päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan kanssa. Yhteistyö on monialaista, jossa mukana vanhempien lisäksi voi vanhempien suostumuksella olla terveydenhoitaja, psykologi,
puheterapeutti tai muu asiantuntija. Yhdessä tehdyn arvioinnin pohjalta sovitaan kehitystä tukevista käytänteistä, tukitoimista ja lisäarvioinnin tarpeesta. Tukeen liittyvät asiat kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja tuen tarvetta arvioidaan kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin.
Neljävuotiaista lapsista täytetään nelivuotistarkastuslomake, mikä toimitetaan neuvolan terveydenhoitajalle. Tarkastuksen jälkeen terveydenhoitaja tiedottaa mahdollisista huomioitavista asioista päiväkodille.

18. Arviointi ja kehittäminen
Arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten
parantaminen.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta arvioi toimintaa jatkuvasti. Toimintavuoden aikana tehdään myös väliarviointia ja kesäkuussa arvioidaan koko toimintavuoden toiminta. Arvioinnilla pyritään laadukkaan toiminnan
ylläpitoon ja sen jatkuvaan kehittämiseen ja arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan.
Henkilökunnan kanssa käydään toiminnan kehittämisen tueksi palaute- ja tavoitekeskustelut.

