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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

3.5.2019

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille
arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
Lapsuuden itseisarvo
Ihmisenä kasvaminen
Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Perheiden monimuotoisuus
Terveellinen ja kestävä elämäntapa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

Vasuprosessiin kuuluvat aloituskeskustelu, vasukeskustelut, 3-vuotiaiden neuvola päiväkodissa
yhteistyö ja Hyve 4 -keskustelut.
Aloituskeskustelun käymme ennen varhaiskasvatuksen alkua lapsen kotona.
Vasukeskusteluun valmistaudumme tiimissä lapsen havainnointien ja haastatteluiden pohjalta.
Ryhmän lastentarhanopettaja käy keskustelun yhdessä perheen kanssa elo-syyskuun aikana.
Vasukeskustelu kirjataan asiakastietojärjestelmään. Arvioimme vasua lukuvuoden lopussa ja aina
tarvittaessa.
Lasten vasuihin kirjatut pedagogiset tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet ohjaavat ryhmän
toiminnan suunnittelua.
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Digitalisaation tavoite
Tuotamme yhdessä lasten kanssa sisältöä sosiaaliseen mediaan (päiväkodin Facebook-sivut)
vähintään kerran viikossa.
Opettelemme lasten kanssa käyttämään monipuolisesti ja kriittisesti olemassa olevia digivälineitä.
Digi-tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä arvioimme lasten kokouksissa, tiimipalavereissa ja
opettajien peda-kokouksissa.

Pedagoginen digiosaaminen on osa 2019 vare 10 koulutussuunnitelmaa
Järjestetään tablettien käyttökoulutusta alueella työpajoissa
Kartoitetaan alueelta digiosaajat, jotka muodostavat alueen digiverkoston, joilta voi tarvittaessa
kysyä neuvoa
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava
toimintakulttuuri

Muokkaamme säännöllisesti leikkiympäristöä lasten mielenkiinnon mukaan ikä-ja taitotason
huomioiden.
Käytämme leikinvalintakuvia ja leikkivälineet ovat lasten saatavilla.
Leikimme ulko- ja sisätiloissa päivittäin ja vaalimme leikkirauhaa.
Vietämme kuukausittain koko päiväkodin yhteisiä leikki- ja liikuntapäiviä.
Havainnoimme ja dokumentoimme leikkiä valokuvaten ja videoimalla.
Kannattelemme ja ohjaamme lasten leikkiä ja tuemme vuorovaikutusta Mini verso-
sovittelumenetelmän avulla.
Laadimme Kaveri-säännöt yhdessä lasten kanssa.
Harjoittelemme yhdessä keräämään lelut paikoilleen ja pitämään huolta ympäristön siisteydestä
sekä lelujen kunnosta.



Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Lapset ja aikuiset muodostavat yhteisön, jossa jokainen tulee kuulluksi ja kaikilla on ystäviä.
Otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun. Kirjaamme lasten ideat ja aloitteet ja
toteutamme niitä.
Kaikkien ääni tulee kuuluviin haastattelujen, videoinnin, lasten kokousten, viikon liikkuja + liikunta
ja satumaskotti työtapojen ja  systemaattisen havainnoinnin avulla.



Kasvan, liikun ja kehityn

Olemme liikuntamyönteinen varhaiskasvatusyksikkö
Toteutamme ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaa.
Retkeilemme viikoittain lähiympäristössä ja metsässä ensisijaisesti kävellen.
Järjestämme aktiivisesti liikuntatapahtumia esim. toiminnalliset juhlat, kuukausittaiset
liikuntapäivät ja unelmien liikuntapäivä.
Sitoudumme varhaisten vuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Laadimme huoltajien kanssa
jokaiselle lapselle liikuntasuunnitelman = liikuntakellon lapsen varhaiskasvatuskeskustelun
yhteydessä.

Ulkopedagogiikka
Koko kaupunki on oppimisympäristönämme.
Suunnittelemme pienryhmätoimintaa viikoittain ulos. Arvioimme sitä viikoittain tiimipalaverissa ja
kuukausittain opettajien kokouksissa.
”Minkä voimme tehdä sisällä voimme tehdä myös ulkona.”
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus
Kysymme vanhemmilta toiveita ja ideoita toimintaan lapsen vasukeskustelussa.
Vietämme toiminnallisia juhlia Kaisla-Kalevassa.
Vanhempainillat ovat osallistavia ja keskustelevia.
Vanhempaintoimikunta on mukana yhteisten tapahtumien järjestämisessä.
Kerromme toiminnastamme päivittäin keskustellen, viikkokirjeissä, sähköpostilla,
vanhempainilloissa, Facebook-sivuilla.

Monialainen yhteistyö
Muita yhteistyökumppaneitamme on neuvola (neuvola päiväkodissa, hyve 4), lapsiperheiden
sosiaalipalvelut, lastensuojelu, kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä
lastentarhanopettaja, alueemme muut varhaiskasvatusyksiköt, alueen liikuntaverkosto,
leikkipuistot, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Helsingin yliopisto, ammatilliset
oppilaitokset, liikuntapaikat, kirjastot, teatterit ja urheiluseurat.


