Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Alppikylä-Suurmetsä

Hyväksytty: 23.22.2020, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen

Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen
opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman.
Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen
pedagogiset periaatteet.
• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta
ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja
suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille,
joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan
suunnittelu
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen
vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista
nousevat pedagogiset tavoitteet ja
toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän
pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan
suunnittelulle.
• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laajaalaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen
alueet huomioiden.
• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan
muodostavat Lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Yksikön toimintakulttuuri
• Varhaiskasvatusyksikkömme teema toimintakaudelle 2020-2021 on Lähiympäristö ja liikkuminen.
• Lähiympäristö ja luonto:
•
•
•
•
•

Retkeilemme lähiympäristössä kuten metsissä viikoittain
Retkeilyn kautta lapsi tutustuu omaan lähiympäristöönsä
Lähikaduilla liikkuessamme harjoittelemme turvallista liikkumista ja liikennesääntöjä
Retkeily samoissa retkikohteissa säännöllisesti mahdollistaa leikkien jatkumisen, mm. majaleikit
Retkiltä tuodaan päiväkodille mukaan luonnon materiaaleja, joita
hyödynnetään mm. askarteluissa
• Musiikkituokioilla näkyy vuodenajat ja luonnon kierto

• Liikunta:
•
•
•
•

Kannustamme lapsia vapaaseen liikuntaan
Liikkuminen ei aina vaadi aikuisen ohjausta, lapset voivat liikkua omaehtoisesti
Ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi myös ryhmätiloissa on liikuntavälineitä saatavilla
Jumppatuokioissa hyödynnetään luontoteemaa
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Esiopetuksen toimintakulttuuri
• Toimintakaudella 2020-2021 esiopetusta järjestetään varhaiskasvatusyksikössämme päiväkoti Alppikylässä.
• Esiopetuksen toiminnassa tärkeitä asioita ovat kannustava ilmapiiri, sosiaalisten taitojen harjoittelu, mahdollisuus
monipuoliseen toimintaan ja leikkeihin sekä lapsen oppimisvalmiuksien edistäminen.
• Kannustamme lapsia kokeilemaan ja opettelemaan asioita. Lapset oppivat myös kysymällä ja kyseenalaistamalla asioita.
• Esiopetusvuoden aikana harjoitellaan turvallista liikkumista lähiympäristössä, valmistaen lasta tulevaa koulumatkaa varten.
• Sosiaalisia taitoja harjoitellaan yhdessä, vuorovaikutuksessa toisten lasten sekä aikuisten kanssa.
• Kannustamme lapsia monipuoliseen viestintään ja ilmaisuun mm. kuvallisen ja musiikillisen ilmaisun keinoin. Lisäksi
harjoittelemme tunteiden ilmaisemista erilaisten eleiden ja ilmeiden kautta.
• Esiopetuksen toimintatilat ovat lapsilähtöisiä ja muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin. Esiopetuksen toimintatiloissa on esillä
lasten askarteluita ja muita tuotoksia.
• Lapset ovat mukana suunnittelemassa oppimisympäristöään. Lasten ajatuksia ja toiveita kuunnellaan päivittäisissä
kohtaamisissa sekä lasten kokouksissa, ja ne ovat pohjana toiminnan suunnittelulle. Oppimisympäristöt rohkaisevat lapsia
tutkimaan, kokeilemaan, leikkimään ja liikkumaan.
• Esiopetuksessa kaikki ovat tasa-arvoisia. Lasten identiteetin ja itsetunnon kehittymistä tuetaan yhteisen toiminnan kautta.
Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien lasten kielen kehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota, apuna käytetään
mm. Roihusten perhe-materiaalia.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Tunnetaitojen ja kaveritaitojen opetteleminen

• Ryhmien lapset osallistuvat kaverikerhoon, jossa käydään läpi tunne- ja kaveritaitoja pienissä ryhmissä yhdessä
aikuisen kanssa.
• Lapset jaetaan säännöllisesti eri leikkipareihin ja –porukoihin, leikkimään eri kavereiden kanssa kuin yleensä.
Lapset sopivat yhdessä mitä leikitään.
• Leikissä harjoitellaan leikkitaitoja, kuinka toimitaan yhdessä, miten kavereita kohdellaan.
• Aikuinen on apuna leikissä havainnoimassa, neuvomassa ristiriitatilanteissa sekä tukemassa myös
pitkäkestoisempaan leikkiin.

• Ristiriitatilanteiden ja konfliktien ratkaiseminen

• Keskustelemalla selvitetään kaikkien osapuolten ajatukset tilanteesta,
lapset kertovat kukin omasta näkökulmastaan mitä tapahtui.
• Käydään läpi tunteita, miltä minusta/kaverista tuntuu.
• Kannustetaan lapsia selvittämään riitatilanteita itse, aikuisen tukemana.
• Pienempien lasten kanssa aikuinen on mukana sanoittamassa tilannetta.
• Ei pakoteta anteeksipyyntöön, tärkeintä on että tilanteet tulevat selvitetyiksi.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin (esikoulu)
• Toteutamme esiopetustoimintaa isolle ryhmälle kokonaisuutena, pienryhmätoimintana sekä kahdestaan kasvattajan
kanssa.
• Lapsi oppii vuorovaikutustaitoja leikin kautta, ollessaan tekemisissä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Kasvattaja on
mukana leikissä monipuolistamassa leikin mahdollisuuksia.
• Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin kuuluvat erilaiset projekti- ja teematyöskentelyt, joiden aiheet syntyvät lasten
kiinnostuksen pohjalta.
• Projekteissa lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien ja tavoitteiden suunnitteluun, toteutukseen, työtapojen valintaan
sekä arviointiin, mikä kehittää lasten yhteistyötaitoja.
• Leikkien, pelien ja erilaisten tutkimustehtävien käytön kautta tarjoamme lapsille elämyksiä ja uuden löytämisen iloa
yhdessä kavereiden kanssa.
• Mahdolliseen kiusaamiseen esiopetusryhmässä puututaan välittömästi. Tavoitteena on, että lapset oppivat löytämään itse
malleja ristiriitojen ratkaisemiseen. Aikuisen tuki on aina saatavilla.
• Pohdimme ystävyyttä ja toisten kunnioittamista yhdessä lasten kanssa.
• Oppilashuollon palvelut koostuvat esiopetuksen oppilashuollon psykologista ja kuraattorista sekä neuvolan
terveydenhuoltopalveluista. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria ja siinä seurataan,
arvioidaan ja kehitetään esiopetusryhmän hyvinvointia. Yksilökohtaisen oppilashuollon keinoin voidaan varhaisessakin
vaiheessa ennaltaehkäistä tai puuttua lapsen tai perheen haasteisiin.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021.
• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun
mennessä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella
ja siihen osallistuu koko yhteisö.
• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta
edistävää toimenpidettä.
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Toimintakauden tavoitteet
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja
leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen
oppimisympäristöön. (syksy 2020)
• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan
yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.
2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus
yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)
Varhaiskasvatusyksikkö Alppikylä-Suurmetsän toimintavuodelle
asettamat tavoitteet:
• Hyödynnämme monipuolisesti digivälineitä toiminnassamme
• Retkeilemme vähintään kerran viikossa lähiympäristössä
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Hyödynnämme monipuolisesti digivälineitä
toiminnassamme

• Tavoitteenamme on hyödyntää monipuolisesti digivälineitä toiminnassamme,
kaikissa lapsiryhmissä.

• Päiväkoti Alppikylän kaksi ryhmää ovat olleet mukana Minidigi-hankkeessa, jonka myötä
olemme saaneet käyttöömme:

• Sphero-robottipallo, jota voi ohjelmoida mm. kulkemaan eri reittejä
• Valokivet, joita hyödynnetty mm. lepohuoneessa rauhoittumiseen ja toimintatuokioilla tunnelman
luomiseen, esimerkiksi kuvitteellisilla retkillä
• Vinkkejä mm. eri ohjelmointipeleistä tabletille

• Toimenpiteitä, joilla digivälineiden käyttöä lisätään:

• Lapset kuvaavat ja videoivat toimintaa. Otettuja kuvia ja videoita katsotaan jälkeenpäin yhdessä ja käytetään apuna
tapahtuneiden asioiden mieleen palauttamisessa. Ryhmässä mietitään yhdessä, mitä kuvia jaetaan esim.
ryhmäportfolioon, sosiaaliseen mediaan tai tulostetaan ryhmän seinälle.
• Ohjelmointi- ja muita pedagogisia pelejä ladataan ryhmien tableteille ja niiden käyttöä harjoitellaan yhdessä aikuisen
kanssa.
• Tabletit otetaan käyttöön aamu-/päiväpiireille ja toimintatuokioille, ja niiltä voidaan katsoa yhdessä käsiteltävään asiaan
liittyviä kuvia, lastenlauluja tai –leikkejä (esim. Kielinuppu-materiaali). Tabletteja hyödynnetään myös tiedon etsinnässä.
• Minidigi-hankkeen välineiden käyttöä laajennetaan kaikkiin lapsiryhmiin. Päiväkoti Suurmetsään hankitaan samoja
välineitä, joita päiväkoti Alppikylä on saanut Minidigi-hankkeen kautta.
• Päiväkodeille hankitaan digivälineitä lisää tarpeen ja ryhmien kiinnostuksen mukaan.
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Retkeilemme vähintään kerran viikossa
lähiympäristössä

• Päiväkotiemme ryhmät sitoutuvat liikkumaan vähintään kerran viikossa lähiympäristössä

• Retkikohteitamme ovat mm. lähimetsät, leikkipuistot, kirjastot, urheilukentät, Slåttmossenin luonnonsuojelualue,
Kaivantopuisto, Muinaisrantakivikko, Alppikylänhuippu, Brutski, Malmin lentokenttä.

• Näiden lisäksi liikumme päiväkotien lähistöllä lasten kotikaduilla tutustuen lähiympäristöön, sen mahdollisuuksiin ja
haasteisiin
• Opettelemme tutussa ympäristössä turvallista liikkumista liikenteessä ja oikeaa tapaa toimia

• Tavoitteita retkeilylle:
•
•
•
•
•
•
•

Opettelemme kuinka luonnossa toimitaan, pidetään huolta retkipaikoista
Retkieväät ovat roskattomia, emme jätä roskia luontoon
Opetellaan leikkimään luonnon materiaaleilla ja välineillä ilman leluja
Retkellä voi opetella samoja asioita kuin sisälläkin: värit, matematiikka jne.
Havainnoimme luontoa vuodenaikojen mukaan
Arkiliikunnan lisääntyminen
Materiaalin kerääminen mukaan päiväkodille
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tutustuminen

• Ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa hän tulee tutustumaan yhdessä huoltajien kanssa päiväkotiin mahdollisuuksien
mukaan
• Tutustuminen aloitetaan sovitusti noin viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa riippuen lapsen iästä ja
tarpeista
• Aluksi lapsi tulee leikkimään päiväkodille esim. ulkoiluajaksi ja sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on
lapsen mukana tutustumisajan.
• Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana varhaiskasvatukseen tutustutaan pääsääntöisesti päiväkodin
pihalla ulkoiluaikaan sekä tarpeen mukaan sisällä hygieniaohjeet huomioiden

Aloituskeskustelu

• Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan
ja toiveistaan henkilökunnalle
• Aloituskeskustelussa perheelle kerrotaan päiväkodin ja ryhmän käytännöistä
• Aloituskeskustelu käydään tutustumisjakson aikana

Varhaiskasvatuksen aloitus

• Huoltajien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa. Henkilökunta on olemassa
lapsia ja perheitä varten.
• Varhaiskasvatuksen aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä
päiväkotiin yksin ilman huoltajia
• Tästä päivästä lähtien päivähoitomaksu ja vakuutukset ovat voimassa
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Lapsiryhmien muodostamisen periaatteet ja
vasu-käytännöt

• Lapsiryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Ryhmiä suunnitellessa huomioidaan lasten yksilölliset
tarpeet sekä heidän osallisuutensa. Lapsiryhmistä muodostetaan keskenään tasavertaisia.
• Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarus- ja kaverisuhteet tai tuen tarve sekä henkilöstön
mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset, lait ja asetukset.
• Lapsen vaihtaessa ryhmää vanhan ja uuden ryhmän henkilökunta käyvät keskustelun siirtyvästä lapsesta tarvittaessa
yhdessä huoltajien kanssa. Lapsi käy tutustumassa uuteen ryhmään ennen ryhmän vaihtoa.
• Lapsen vasun (varhaiskasvatussuunnitelma) laadintaan liittyvät yhteiset käytännöt ja toimintatavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Huoltajille jaetaan täytettäväksi lomakkeet
Ennen vasua havainnoidaan lasta, sekä haastatellaan ikätason mukaan
Ryhmän työntekijät keskustelevat havainnoistaan lapsesta ennen keskustelua
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana vasu-keskustelut pidetään ensisijaisesti Teamsin tai puhelimen
välityksellä
Keskustelussa käydään läpi perheen kuulumiset ja ajankohtaiset asiat, lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä
tavoitteet toiminnalle, sekä pedagogisen tuen osuus tarpeen mukaan
Keskustelussa käytetään tarvittaessa tulkkia
Vasun tavoitteiden toteutuminen arvioidaan keväällä
4- vuotiaan lapsen vanhempien kanssa käydään Hyve4-keskustelu ennen 4-vuotisneuvolaa
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Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa
• Tiedotamme toiminnasta ja tapahtumista ryhmien eteistiloissa olevissa viikko- tai kuukausikalentereissa sekä
sähköpostitse viikko- tai kuukausikirjeiden muodossa
• Käytössä on myös päiväkoti Alppikylän Facebook-sivut sekä Alppikylän eskareiden ja päiväkoti Suurmetsän Instagram-tilit,
joissa julkaisemme kuvia päiväkotien toiminnasta useita kertoja viikossa
• Ryhmäportfolio on varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmän oma digitaalisesti tallennettava kansio. Ryhmäportfolioon
tallennetaan lapsiryhmälle merkityksellisiä dokumentteja, kuten kuvia, videoita ja äänitteitä. Näistä dokumenteista
muodostuu kooste lapsiryhmän kasvusta ja oppimisesta päiväkodissa tai eskarissa vuoden aikana. Ryhmäportfolion avulla
huoltajat näkevät, mitä päiväkodeissa päivän aikana tapahtuu. Ryhmäportfoliota voi myös päivän jälkeen tutkia yhdessä
lapsen kanssa ja keskustella tärkeistä tapahtumista.
• Huoltajat pääsevät tutustumaan ja seuraamaan ryhmäportfoliota vuoden 2021 aikana.
• Koronavirustilanteen vuoksi huoltajien ei ole mahdollista osallistua päiväkodin toimintaan paikan päällä, samaan tapaan
kuin normaalisti esim. retkille tai toimintatuokioille
• Huoltajien on mahdollista esittää toiveita päiväkodin toiminnalle mm. vasu-keskusteluissa, päivittäisissä kohtaamisissa
tuonti- ja hakutilanteissa, vanhempainilloissa
• Huoltajat voivat antaa palautetta toiminnasta asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta
• Vasu-keskusteluissa huoltajat ja henkilökunta sopivat yhdessä tavoitteet, kuinka yksittäisten lasten kanssa toimitaan, joista
kootaan koko lapsiryhmän yhteiset tavoitteet
Toimintasuunnitelma 2020-2021

16

Yhteistyö esiopetuksessa
• Päiväkoti Alppikylässä on kaksi esiopetusryhmää: Vaeltajat, jossa on 13 lasta ja Reissaajat, jossa on 14 lasta.
• Esiopetusryhmät tekevät keskinäistä yhteistyötä. Ryhmät kokoontuvat noin kolme kertaa kuukaudessa yhteiseen tuokioon.
Ryhmien opettajat suunnittelevat toiminnan yhdessä lasten kanssa.
• Esiopetusryhmillä on omat ystäväluokat Kankarepuiston peruskoululla, joiden kanssa kokoonnutaan säännöllisesti
yhteiseen toimintaan.
• Esiopetuksen ja koulun yhteistyön tavoitteena on rauhallinen ja turvallinen koulunaloitus tutussa ympäristössä. Näin
huomioimme lapsen ehyen koulupolun jatkumon.
• Esiopetuksessa laaditaan syksyllä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma
(LEOPS) kuluvalle esiopetusvuodelle yhdessä lapsen ja hänen huoltajien kanssa, ja
keväällä arvioidaan yhdessä kulunutta esiopetusvuotta.
• LEOPS-keskustelussa käydään läpi lapsen vahvuudet oppijana, sosiaaliset taidot,
lapsi arjen toimijana, kielelliset taidot sekä kiinnostuksen kohteet.
• Lapsilta ja huoltajilta saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä
koko vuoden ajan.
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Lasten osallisuus
• Lasten toiveita ja mielipiteitä havainnoidaan ja kysytään ikätason mukaisesti

• Havainnoinnissa tärkeää on lasten tunteiden, ilmeiden ja eleiden tulkitseminen
• Aamu- ja päiväpiireissä lapsilla on mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan
• Ryhmissä on käytössä mm. leikkitaulut apuna

• Lapset ovat mukana sopimassa toiminnan teemoja

• Teemanmukaista toimintaa toteutetaan mm. retkillä, askarteluissa, musiikissa ja jumpassa

• Lapset voivat itse suunnitella toimintaa esim. askarteluja, ja arvioida ovatko suunnitelma
ja lopullinen työ samanlaisia
• Lapset kuvaavat ja videoivat toimintaa, ja näiden tuotosten avulla he voivat myöhemmin
palata näihin hetkiin ja käydä läpi tapahtuneita asioita
• Ryhmien viikkokirjeissä sekä ryhmäportfoliossa käytetään valokuvia, joiden avulla vanhemmat ja lapsi voivat yhdessä
kotona keskustella päivän ja viikon tapahtumista ja antaa palautetta ja toiveita toiminnalle
• Toiminnan dokumentoinnin kautta lapsi voi havainnoida ja seurata omaa edistymistään, jolloin hänelle muodostuu käsitys
itsestä aktiivisena ja pystyvänä toimijana sekä oppijana
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Monialainen yhteistyö
• Yhteistyökumppaneitamme ja retkikohteitamme ovat mm. kirjastot,
museot, seurakunta, Malmitalo ja Korkeasaari
• Koronavirusaikana olemme liikkuneet päiväkodin lähialueilla, ja esim.
kirjaston satutuokioille on osallistunut yksi ryhmä kerrallaan
• Teemme yhteistyötä alueen päiväkotien ja leikkipuiston kanssa
• Varhaiskasvatusalueellamme toimivat kiertävä varhaiskasvatuksen
erityisopettaja (kveo) ja varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opettaja (S2-vo)
• Lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa yhteistyökumppaneitamme ovat terveysasema, neuvola, lastensuojelu, perheneuvola,
lasta hoitavat tahot kuten Hus, terapeutit jne. sekä kolmas sektori, kuten
Väestöliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Yksi tärkeimmistä yhteistyön
muodoista on 3 -vuotiaiden neuvola päiväkodissa –tarkastukset.
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