
VAKA-tukitiimi
Outokummun hyvinvointipalvelut/varhaiskasvatus

 Liisa Ahonen ja Piia Roos, Untuvikot

”Olet tärkeä ja ihana 
juuri sellaisena kuin olet. 

Olet ainutlaatuinen”

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Jaana Reijonen - 044 7559305

Katja Pouhula

Tanja Kärkkäinen

Työskentelen Mustolan päiväkodissa alle 3-vuotiaiden 
Poutapilvet-ryhmässä. 

Onpa lapsi sitten pieni tai iso, niin kaikki on mahdollista. Tärkeää 
on kulkea yhdessä, pienin askelin.

Konsultoin tarvittaessa tukitiimiläisiä sekä valmistelen ja teen 
hallinnollisia tuen päätöksiä.

Työskentelen vuorohoito Sateenkaaressa yli 3-vuotiaiden 
Tähtöset-ryhmässä ja täällä me vahvuusvariksen kanssa etsitään 
lasten vahvuuksia sekä harjoitellaan tunne- ja kaveritaitoja. 
Niitä vahvistaen on hyvä ponnistaa uusiin seikkailuihin oppimaan 
uutta.

Kieli- ja kulttuuriryhmien tuki
Tuire Kokko - 044 755 9271

Työskentelen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Tulen mukaan tukitiimin kokouksiin tarvittaessa.



Varhaiskasvatuksessa toimii moniammatillinen Vaka-tukitiimi, 
jonka tehtävänä on auttaa tukea tarvitsevia lapsia mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. 

Lasten kehitystä ja oppimista tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden 
lasten vahvuudet, mielenkiinnon kohteet sekä tukea tarvitsevat 
kehityksen ja oppimisen alueet. 

Tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa 
perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Lapsen saama tuki tehdään 
näkyväksi huoltajille. 

Vaka-tukitiimi

• toimii yhteistyössä ryhmän kasvatushenkilöstön, huoltajien 
ja varhaiskasvatuksen yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi 
lastenneuvola ja terapeutit

• havainnoi ja arvioi ryhmien toimintaa ja tuen tarpeita
• vahvistaa ryhmien pedagogista ja erityispedagogista osaamista
• suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia, jotka kohdentuvat 

toimintaympäristön ja toimintakulttuurin muokkaamiseen
• jalkautuu ryhmiin, pienryhmiin ja tapaa tukea tarvitsevia lapsia 

myös yksilötuokioilla.

Tukea annetaan,

• kun on vaikeaa oppia käsitteitä (värit, numerot, oma nimi)
• kun hienomotorisia taitoja halutaan vahvistaa (kynäote, 

piirtäminen, värittäminen, kirjoittaminen, saksien käyttö)
• kun tunne- ja kaveritaitoja täytyy harjoitella
• kun tarkkaavuus ja keskittyminen vaativat ponnistelua
• kun kommunikointiin ja vuorovaikutukseen tarvitaan erilaisia 

keinoja ja apua.

Kun huoli herää, ota yhteyttä lapsesi varhaiskasvatusopettajaan. 
Tarvittaessa hän pyytää erityisopettajien ja muiden tukitiimiläisten apua. 

Voit ottaa suoraan yhteyttä erityisopettajiin Tuijaan ja Eveliinaan, 
jos haluat keskustella heidän kanssaan.

Yhteistyössä teidän huoltajien kanssa varmistamme, 
että lapsen oikeus tukeen toteutuu.

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen sosionomi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Tuija Juvonen - 050 471 7209

Satu Lappalainen - 050 353 7996

Eveliina Kanniainen - 050 340 8429

Toteutan tunne- ja vuorovaikutustaitokasvatusta 
yksilö- ja pienryhmätoimintana.

Tehtäviini kuuluu perheiden kanssa tiiviimmin tehtävä yhteistyö 
vanhemmuutta vahvistaen ja tukien arjen erilaisissa ja 
muuttuvissa tilanteissa kotona ja varhaiskasvatuksessa. 

Työskentelen esiopetuksessa ja Vekarat-ryhmässä.

Tulen mukaan tukitiimin kokouksiin tarvittaessa.

Olen kasvatushenkilöstön tukena arvioimassa ryhmien 
toimintaa, tunnistamassa tuen tarpeita sekä suunnittelemassa 
sopivia tukimuotoja. 

Tapaan lapsia ryhmissä. Työskentelen lasten kanssa myös 
pienryhmissä ja yksilötuokioilla.

Kommunikaatio-ohjaaja
Heli Valjus - 050 465 9127

Suunnittelen ja rakennan kommunikointia tukevaa ja korvaavaa 
materiaalia varhaiskasvatusarkeen ja toimintaympäristöön.

Ohjaan henkilöstöä korvaavien ja puhetta tukevien 
kommunikaatiomenetelmien käytössä (AAC-kansio, 
tukiviittomat). Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan 
varhaiskasvatuksen arjen eri tilanteissa, 
pienryhmä- ja yksilötuokioina.


