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Vasu PopUp 
 
Syksyllä 2016 käynnistynyt PAOVA-hanke on Etelä-Savon alueen seudullinen varhaiskasvatuksen kehittämishanke. 
Paova on Joroisten, Juvan, Mikkelin ja Mäntyharjun sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteinen pedagogisen 
kehittämisen koulutus- ja tutkimusprosessi. Hanketta koordinoi Mäntyharju ja hankkeen sisältökoordinaatio sekä 
koulutus ovat Valteri Mikaelin käsialaa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 
 
Hanke ja sen keskeiset tavoitteet nousevat elokuussa 2017 käyttöönotetusta Varhaiskasvatus-suunnitelman 
perusteista eli varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmasta (VASU). Kunnat ovat lähteneet rohkeasti yhteistyössä 
arvioimaan pedagogista toimintaa sekä kehittämään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Pedagogiikan kehittämisen 
keskiössä ovat lasten vahvuuksien kuunteleminen ja osallisuus. 
 
Lisäksi hankkeessa korostuu varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden kehittäminen sekä seudullisen 
verkostoitumisen vahvistaminen ja hyvien käytänteiden jakaminen yli kuntarajojen. 
Hankkeessa on järjestetty henkilöstölle koulutusta ja työpajoja. Lisäksi kunnat ovat toteuttaneet jokaisessa mukana 
olevassa päiväkodissa kehittämistehtävän. Hankkeen työpajatyyppinen koulutus on liittynyt tieto- ja 
viestintäteknologian työvälineisiin siten, että tavoitteena on ollut oppia edistämään lasten laaja-alaisen osaamisen 
toteutumista varhaiskasvatuksessa. 
 
Perheet mukaan – tervetuloa! 
 
Lauantaina 11.11.2017 klo 12.30 (-14.30) käynnistyvät Mikkelin Päämajakoulussa perheille suunnatut tieto-ja 
viestintäteknologian ja monilukutaidon työpajat. Hanke päättyy toimijoiden yhteiseen seminaariin Mikkelissä. 
Aamupäivällä varhaiskasvatuksen henkilöstö kokoontuu vielä kerran opiskelemaan yhdessä Tampereen yliopiston 
tutkija Hanna Hjeltin johdolla. Hanna johdattaa varhaiskasvattajat opetussuunnitelmaan hankkeessa toteutettujen 
kehittämistehtävien kautta. 
 
Puoliltapäivin varhaiskasvattajat vaihtavat roolia ja ovet avautuvat perheille. Tarjolla on työpajoja, joissa voi tehdä 
esimerkiksi animaatioita tai sähköisiä kirjoja. Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään 100-vuotisen Suomen kunniaksi 
tuotettua avointa Haltijan kuiskaus -oppimateriaalia, joka tukee lasten laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. 
Perheet näkevät ja voivat itse kokeilla, miten uutta opetussuunnitelmaa päiväkodeissa voi toteuttaa. Paikan päällä 
voi myös tavata Haltijan kuiskaus -oppimateriaalin tuottajia, Helsingin yliopiston Moi-hankkeesta. 
 
Tapahtumassa perheet ovat tervetulleita keskustelemaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja 
varhaiskasvatusoikeuteen liittyvistä asioista Itä-Suomen aluehallintoviraston varhaiskasvatusasioista vastaavan 
ylitarkastaja Anu Liljeströmin kanssa. Aluehallintovirastolle kuuluvat lasten päivähoidon suunnittelu, ohjaus ja 
valvonta toimialueellaan. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yhdessä kunnan kanssa yksityisiä 
varhaiskasvatuspalveluja tuottavia yksiköitä sekä rekisteröi ja pitää yllä rekisteriä yksityisistä päiväkodeista.   
 

Tilaisuudessa on myös Oppimis- ja ohjauskeskus Valterilta paikalla fysioterapeutti Helena Lahdelma, joka kertoo 
mm. Ella ja Elias- ja Marjamäki -materiaaleista ja ohjaa Innojumppaa salissa klo 13 ja klo 14. 
 
Paova-hankkeen uutisia: https://paova2017.wordpress.com/blog/  
https://spark.adobe.com/page/UNeW8uTQG31LU/ 
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