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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 laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 
alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 
muodostavat Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola
2020-2021

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja varhaiskasvatusyksikön käytyihin lasten vasuihin ja leopseihin. Olemme yhdessä 
henkilökunnan kanssa pohtineet ja miettineet, että miten meillä toteutetaan varhaiskasvatusta, miten lapsen ääni ja etu 
toteutuu ja näkyy yksikössämme. Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös esiopetustoiminnan erillisiä käytäntöjä.

Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola koostuu kolmesta rakennuksesta: Päiväkoti Arabian päätalosta Berliininkadulla ja 
esiopetusryhmien tilasta Pariisinkadulla sekä Päiväkoti Violasta Haukilahdenkujalla. 
Päiväkoti Arabian päätalolla on viisi ryhmää; Mainiot, Versot, Valmut, Unikot ja Vanamot 1-5 vuotiaille lapsille. Päiväkoti 
Arabian Pariisinkadulla järjestetään esiopetusta Katrillien ja Illusioiden ryhmissä. Päiväkoti Violassa on kolme ryhmää 
Omenat, Mansikat ja Päärynät. Päiväkoti Violassa järjestetään varhaiskasvatusta 1-5 vuotiaille lapsille.

Päiväkotien tilat ovat kaikkien ryhmien yhteisessä käytössä, mutta ryhmillä on myös oma, aktiivisemmin asianosaisen 
ryhmän käytössä oleva tila. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon lasten osallisuus sekä vaihtuvat 
projektit. Ryhmät hyödyntävät lähiympäristöä ja Helsingin tarjoamia retkipaikkoja mahdollisuuksien mukaan 
toiminnassaan.



Arabia-Violan toimintakulttuuri 1/3
Vuorovaikutus ja ilmapiiri

Tänä toimintavuonna keskitymme Arabia-Violassa kaveruustaitojen kehittämiseen.  Kaikki kasvattajat perehtyvät Huomaa hyvä! –
toimintamalliin ja hyödynnämme sen materiaalia monipuolisesti toiminnassamme. Henkilöstö luo turvallisen, positiivisen ja avoimen ilmapiirin, 
jossa jokainen tulee kuulluksi ja keskustellaan paljon. Positiivinen pedagogiikka ja sensitiivisyys ovat yksikkömme kantavat voimat. 
Myönteisellä vuorovaikutuksella tuemme lasten identiteetin ja itsetunnon kehitystä. Henkilöstö toimii lapsille mallina vuorovaikutustilanteissa. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Osallisuuden pedagogiikka vaatii kasvattajalta sensitiivisyyttä, läsnäoloa, tavoitteellisuutta sekä havainnointia. Vy Arabia-Violassa lapset ovat 
osallisia omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa. Lapset ja heidän perheensä kohdataan tasa-arvoisina, yhdenvertaisina ja heidän 
yksilöllisiä tarpeita huomioidaan. Toimintamme on sukupuolisensitiivistä. Tunnistamme lasten välisten kohtaamisten eri-arvoistavat piirteet ja 
puutumme niihin sensitiivisesti.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Rakennamme yksikköön oppimisympäristöä, jossa kulttuurinen moninaisuus näkyy ja kulttuurit koetaan rikkautena. Hyödynnämme huoltajien 
asiantuntijuutta kulttuuriensa tuntijoina. Huolehdimme, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla ymmärretyksi ja ymmärtää ympäristönsä 
tapahtumia. Käytössä ovat kuvakommunikaatiot tai muut lapsen tarpeisiin sopivat keinot, joilla tulla ymmärretyksi ja olla vuorovaikutuksessa. 
Lapsia rohkaistaan käyttämään kieltä monipuolisesti. Kasvattajat toimivat esimerkkeinä sekä innoittajina. 

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöllä tarkoitamme tilojen lisäksi myös toimintakäytäntöjä, välineitä, leluja ja tarvikkeita. Muokkaamme oppimisympäristöä 
lapsiryhmien tarpeiden ja toiveiden mukaan, niin että se parhaiten tukee lapsen kehitystä ja oppimista. Lapset ovat mukana ympäristön 
suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhteisesti sovitut toimintatavat luovat turvallisuutta ja auttavat oppimisympäristössä kunnioittamaan muita 
ja toimimaan yhteisvastuullisesti. Turvallisessa ilmapiirissä lapsi saa näyttää erilaiset tunteet, henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja 
itsesäätelyssä. Lasten aktiivisuutta mahdollistetaan ja tuetaan. Lasten kysymyksille, niiden yhdessä pohdiskeluille ja niihin vastaamiselle 
annetaan tilaa. 
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Arabia-Violan toimintakulttuuri 2/3
Oppimisympäristöt, jatkoa

Monipuolinen oppimisympäristö mahdollistaa hyvin laaja-alaisen oppimisen toteutuminen. Arabia-Violassa on kehitetty oppimisympäristöjä 
liikunnallisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kasvattajat tukevat ja kannustavat lapsia liikkumaan muokaten myös oppimisympäristöjä 
monipuolista liikkumista mahdollistaviksi. Tilat elävät ja rakentuvat päiväkotiarjessa yhä uudelleen, jotta lasten liikkumisen ilo toteutuu. 
Henkilöstö toimii lasten liikkumisen edistäjänä, ei estäjänä. Tiloja on mietitty uusiksi, miten niissä voi toteuttaa monipuolista liikkumista 
päiväkotiarjessa. Toki päiväkodissa tulee huomioida liikkumisen toiminnoissa myös turvallisuusnäkökulmia. 

Helsingin kaupunki tarjoaa ainutlaatuisen ja monipuolisen oppimisympäristön. Lapset pääsevät tutustumaan omaan kotikuntaansa muun 
muassa retkien ja erilaisten tapahtumien kautta. Huoltajia rohkaistaan mukaan ideointiin niin, että koko kaupungin potentiaali saadaan 
näkyväksi ja hyödyksi. Korona-aika tuo omat, huomioitavat rajoitteensa toimintavuoden oppimisympäristön fyysiseen laajentumiseen.  

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö ja leikin merkitys

Yksikössä on leikkiin kannustava toimintakulttuuri. Kaikkia lapsia kannustetaan mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun, kekseliäisyyteen 
ja luovuuteen, niin että kaikki saavat kokea yhdessä tekemisen ja leikin ilon. Aikuiset ymmärtävät leikin merkityksen lapsen oppimiselle.
Leikki on lapsen hyvinvoinnin perusta. Ymmärrämme leikin merkityksen lapselle tärkeimpänä oppimistapahtumana, jossa lukuiset taidot 
kehittyvät. Leikin avulla lapsi oppii muun muassa oman ja muiden ihmisten merkityksellisyyttä, myötätuntoa, pettymyksen sietoa, 
keskustelutaitoja, kompromissien tekoa sekä muiden huomioon ottamista ja vuorovaikutustaitoja. 
Henkilöstö on mukana leikeissä ohjaamassa, sanoittamassa, mallintamassa ja rikastuttamassa sitä antaen lapsille mahdollisuuden myös 
keskinäiseen leikkiin ja vuorovaikutukseen. 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Henkilökunta arvioi ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Pedagogista suunnittelua, arviointia ja kehittämistä tehdään lapsiryhmä-
kohtaisten tiimien omissa palavereissa, koko yksikön opettajien yhteisissä sekä lähitiimien opettajien pedagogisissa kokouksissa, päiväkoti-
tai talokohtaisissa kokouksissa sekä koko varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Violan yhteisissä pedagogisissa ja työyhteisöllisissä 
kehittämisrakenteissa. 
Ammattitaitoa ylläpidetään monipuolisten koulutusten ja muiden kehittämisrakenteiden avulla. Koronatilanteen takia yksikköjen 
kehittämispäiviä ei toistaiseksi järjestetä. Henkilöstö jakaa keskenään osaamistaan parantaen näin koko yksikön yhteistä osaamista. 
Jokaisella työntekijällä on vastuu oman ammattitaitonsa kehittämisestä ja oman työnsä arvioinnista.
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Arabia-Violan toimintakulttuuri 3/3
Esiopetuksen toimintakulttuurin erilliset käytännöt

Esiopetuksessa vuorovaikutus- ja kaveritaidot, kuten keskusteleminen, kuunteleminen, jakaminen, yhteistyössä toimiminen, neuvottelu ja avun 
pyytäminen, ovat tärkeitä taitoja, joita harjoitellaan päivittäin. Lapsia kannustetaan kokeilemaan monipuolisesti erilaisia ilmaisutapoja ja iloitsemaan 
esimerkiksi musiikista, liikkeestä, draamasta ja kuvataiteesta.
Lasten osallisuus otetaan huomioon kaikessa esiopetustoiminnassa. Lapsilla on päivittäin mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin. Toiminnassa ja oppimisympäristön rakentamisessa lasten ideat, ajatukset ja heille tärkeät asia tulevat näkyviin. 

Painotamme esiopetuksessa toiminnallisuutta, leikin kautta oppimista ja muita lapsille ominaisia tapoja oppia. Lasten keskinäinen leikki ja ohjattu 
leikki sekä sisällä että ulkona ovat oleellinen osa esiopetusta. 
Kielten ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan esiopetusryhmän lauluissa, oppimisympäristön kuvissa ja kirjoituksissa, saduissa ja juhlapyhien 
vietossa. Katsomuskasvatuksessa otetaan huomioon kaikkien perheiden katsomukset ja tutustutaan katsomusten moninaisuuteen.

Esiopetustoimintaa suunnitellaan laaja-alaisina oppimiskokonaisuuksina, missä lapsen harjoittavat erilaisia oppimisen alueita saman teeman 
ympärillä. Toiminta rakentuu pitkäkestoiseksi työskentelyksi, missä korostuvat erilaiset teemat ja projektit. Projektien aiheet nousevat lasten 
kiinnostuksen kohteista ja ajankohtaisista asioista. 

Teemme esiopetuksessa yhteistyötä (ajankohtaisten koronarajoitusten sallimissa rajoissa) mm. alueen muiden päiväkotien kanssa, Arabian 
koulun, Arabianrannan kirjaston sekä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja ympäristö- ja liikuntatoimijoiden kanssa. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Helsingin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Kiusaamisen vastaisessa ohjelmassa (KVO13, Vare) on sovittu, että jokaisella päiväkodilla on käytössä työkalupakki 
sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden tunnistamista ja uusien taitojen oppimista varten. 

Otamme Vy Arabia-Violassa systemaattiseen käyttöön Positiiviseen pedagogiikkaan perustuvan Huomaa hyvä! -toimintamallin. Huomaa hyvä! -toimintamallin 
avulla vahvistetaan kaveritaitoja, eli vuorovaikutus-, empatia- ja tunnetaitoja sekä vahvistetaan lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa.

• Henkilökunta sitoutuu sananmukaisesti huomaamaan hyvän lapsessa ja antamaan kehuja. Kehumalla lasta rakennamme lapselle hyvää itsetuntoa. Muistamme, 
ettei lasta voi koskaan kehua liikaa. Henkilökunta bongailee vahvuuksia myös toisistaan ja kehittää positiivista puhetta myös aikuisten välille. Jokaisessa 
ryhmässä käsitellään ryhmälle sopivalla tavalla vahvuuksia syvemmin esim. lastenkokouksissa.

• Harjoittelemme Huomaa hyvä! –materiaalin toimintakorttien käyttöä tai vahvuushaastattelua osassa vasu- ja leops keskusteluista lapsen vahvuuksista 
keskusteltaessa. Ennen vasukeskustelua käymme vahvuuskortteja läpi tiimeissä ja sovimme yhdessä vahvuudet, jotka varhaiskasvatuksen opettaja nostaa 
keskustelussa esille. Tuomalla toimintakortit osaksi vasukeskustelua tuomme toimintaa vanhemmille nähtäväksi. 

• Pidämme vahvuuskeskustelua yllä lapsiryhmässä ja yhdistämme vahvuudet kuviin ja niiden kuvauksiin. Esimerkiksi eteisen seinälle tulostetaan 
vahvuusbongaaja variksen kuvia muistuttamaan lapsia ja aikuisia aiheesta.

• Kohtelemme kaikkia lapsia tasapuolisesti ja autamme ristiriitatilanteissa yli ryhmärajojen. Käsittelemme konfliktien ratkaisemista lasten kokouksissa jo 
ennaltaehkäisevästi esim. kirjojen tai nukketeatterin avulla. Yhdistämme vahvuudet kaveritaitoihin ja käytämme vahvuuksia kaveritaidoista keskusteltaessa.

• Kaveritaidot näkyvät kaikessa toiminnassa, esim. musiikki-, leikki- ja liikuntahetkien sisällöissä.  
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Esiopetuksen yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto
• Oppilashuolto on lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Sitä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko 

esiopetusyksikköä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, minkä toteuttamiseen osallistuu koko kasvattajayhteisö. Se on jokapäiväistä kasvatus- ja 
opetustyötä, minkä avulla edistetään lasten terveyttä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä ja luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle.

• Oppilashuollon tavoitteena on, että lapsi kokee toimintaympäristön turvalliseksi ja viihtyisäksi, kokee yhteenkuuluvuutta omaan ryhmäänsä, saa huolenpitoa ja 
ohjausta sekä kannustavaa palautetta päivittäisissä arjen tilanteissa. Toimintakulttuurin osana oleva oppilashuolto ehkäisee lapsen hyvinvointia ja oppimista 
uhkaavia tekijöitä. Esiopetusryhmien oppilashuollon toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatusalueen oppilashuoltoryhmässä.

• Yhteisöllisen oppilashuollon rinnalla toteutetaan yksilökohtaista oppilashuoltoa lasten kasvun tukena. Yksilökohtainen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää 
tukea lapsen tai perheen pulmallisessa tilanteessa varhaisessa vaiheessa. Esiopetuksen oppilashuollon palvelut koostuvat neuvolan terveydenhuolto- ja 
psykologipalveluista sekä esiopetuksen kuraattoripalveluista. Kuraattoripalveluista vastaavat esiopetuksen kuraattori ja lapsiperheiden perhetyön 
sosiaaliohjaajat.

• Päiväkoti Arabian esiopetusryhmän toiminta on sukupuolisensitiivistä ja erilaisuutta arvostavaa. Kiusaamiseen puututaan välittömästi. Kaveritaitoja 
harjoitellaan Huomaa hyvä! –toimintamallin positiivisen pedagogiikan keinoin. 

• Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat 
kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, kiertävä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

• Päiväkoti Arabian esiopetuksessa toteutetaan esiopetuksen toimintavuonna myös perusopetukseen valmistavaa opetusta. Siinä painopisteenä on suomen 
kielen oppiminen.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11



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 alkuvuoden 2021 aikana esiin
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistetään tasa-arvoa yksikössämme
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistetään yhdenvertaisuutta yksikössämme
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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) 

• Arabia-Violassa toteutamme ryhmissä ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuden virtuaalisia kulttuuri- ja taidetoimijayhteistyömuotoja 
hyödyntäen ja lasten kiinnostuksen kohteisiin perustuen. Mikäli mahdollista, toteutetaan osa ilmiöpohjaisesta oppimisen 
kokonaisuudesta kirjaston kanssa yhteistyössä.

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:
• Hyviin kaveritaitoihin kannustaminen Huomaa hyvä! –toimintamallia systemaattisesti käyttöön ottaen.
• Kestävän kehityksen toimintatapojen vahvistaminen. Kartoitamme kehittämisen tarpeet ja laadimme vuosisuunnitelman tavoitteet.

Vahvistamme lasten luontosuhdetta luontoretkien elämysten, havaintojen, yhteisten ihmettelyjen ja tutkimisten avulla.  
• Kulttuurituntemuksen ja kielitietoisuuden rikastaminen oppimisympäristössä ja toiminnassa. Päivitetty Ota koppi –ohjelma 

käyttöön. 
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Kulttuurikasvatus osana varhaiskasvatuksen toimintaa
Musakärry-toiminta

• Musakärry on yhteistyössä 
Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 
toteutettu koulutuskokonaisuus ja osaamisen jakamisen 
malli, joka on rakennettu ksylofoneja ja 
rytmisoittimia sisältävän soitinkokoelman ympärille.

• Sen tavoitteena on tukea taide- ja 
kulttuurikasvatuksen keinoin lapsen oppimisvalmiuksia 
sekä luoda lapselle yhteisöllisiä ja osallistavia 
musisointikokemuksia.
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Sovitut käytännöt lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa

Koko päiväkodin henkilökunta on sitoutunut siihen, että aloitus päiväkodissa on turvallinen kokemus koko perheelle. 
Varhaiskasvatukseen siirtymisen tuoma muutos perheen arkeen huomioidaan perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Lapsen aloittaessa päiväkodissa varataan tutustumispäivinä huoltajien kanssa aikaa aloituskeskusteluun, jossa huoltajat 
pääsevät kertomaan lapsestaan ja jakamaan mietteitään varhaiskasvatuksen alkaessa. Keskustelussa henkilökunta kertoo 
päiväkodin käytännöistä ja tärkeistä tiedotettavista asioista. 

Tutustumisjakso päiväkotiin on yleensä noin viikon mittainen, mutta se sovitaan tarkemmin päiväkodin kanssa ennen 
tutustumisjakson alkua. Suosittelemme, että lapsi tulee tutustumaan ensin huoltajan kanssa ja sitten vähitellen lähdetään 
kokeilemaan puolta päiväkotipäivää ja lopulta koko päiväkotipäivä. Päiväkotiin sopeutuminen on kuitenkin yksilöllistä ja tämä 
tulee huomioida tutustumisjakson kuluessa. Tutustumisen aikana on tärkeää, että henkilökunta ottaa aikaa lapsen kanssa, jotta 
lapsi kokee olonsa turvalliseksi jäädessään päiväkotiin yksin tutustumisjakson päätyttyä. Tutustumisjaksolla toivomme huoltajan 
kannustavan lasta tutustumaan uuteen ympäristöön, uusiin kavereihin ja uusiin aikuisiin. Lapsen voi jäädä päiväkotiin yksin vasta 
varhaiskasvatuspäätöksen alkamispäivästä lähtien. 
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Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo

Kun lapsi siirtyy päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen, asia otetaan hyvissä ajoin puheeksi huoltajien kanssa pyrkien huomioimaan 
lapsen vahvuudet, tuen tarpeet ja kaverisuhteet. Lasta voidaan näin valmistella muutokseen niin kotona kuin päiväkodissakin. 
Tutustuminen uuteen ryhmään toteutetaan päiväkotipäivän sisällä lapselle sopivassa rytmissä. Tarvittaessa pidämme huoltajien 
suostumuksella siirtopalaverin, jos lapsi siirtyy toiseen päiväkotiin.

Kevätkaudella seuraavan toimintavuoden lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lasten iän lisäksi taidot, tuen tarpeet ja 
kaverisuhteet sekä lapsiryhmien pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Ryhmästä toiseen siirryttäessä huomioidaan sujuva siirtymä 
myös kaverisuhteiden ja mahdollisesti tuttujen kasvattajien kannalta.

Päiväkoti Arabian esiopetusryhmät on muodostettu ensisijaisesti Vanhakaupungin oppilaaksiottoalueella asuvista lapsista, joilla on 
opinpolun jatkumo Arabian kouluun. Päiväkoti Arabian esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä keskenään, muiden alueen esiopetus-
ryhmien kanssa sekä Arabian koulun kanssa - koronarajoitusten puitteissa mahdollisesti virtuaalisesti tänä toimintavuonna.

Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat (Hki Vasu s.20)

Kaikille lapsille tehdään syksyllä Lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) yhteistyössä huoltajien kanssa. Sitä arvioidaan ja 
päivitetään tarvittaessa toimintavuoden aikana. Jokaisen lapsen vasun toteutumista arvioidaan keväällä yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetuksessa jokaiselle lapselle tehdään syyskaudella Leops eli lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Syksyllä esiopetuksen 
henkilöstö, lapsi ja lapsen huoltajat miettivät yhdessä lapsen tavoitteet esiopetusvuodelle. Keväällä Leopsin äärelle palataan 
yhteistyössä arvioiden tavoitteiden toteutumista. Samalla pohditaan koulun aloittamiseen liittyviä asioita. Esiopetuskevään lopuksi 
Leops siirtyy esiopetuksesta koululle perheen kanssa siirrosta sopien. 
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Vy Arabia-Violan viestintä

Varhaiskasvatuksen opettajat viestivät lapsiryhmänsä huoltajille sähköpostitse ryhmän ajankohtaisista kuulumisista, suunnitelmista ja 
tapahtumista. Tämän toimintavuoden aikana varhaiskasvatuksen opettajat harjoittelevat uuden Helsingissä käyttöönotettavan digitaalisen 
ryhmäportfolion laatimista ja ylläpitoa ryhmän viestinnän välineenä. Tavoitteena on päästä esittelemään sitä kevätkaudella 2021 ryhmän 
huoltajille. 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja viestii huoltajille sähköpostitse Vy Arabia-Violan asiakastiedotteella yksikön ajankohtaisista asioista. Asiakas-
tiedotteessa viestitään osin myös koko kaupunkia koskevista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajankohtaisista asioista täydennettynä yksikköä 
koskevilla asioilla. Yksikön asiakastiedote ilmestyy vähintään pari kertaa syys- ja kevätkaudella tai aina tarvittaessa. 

Helsingin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus toimittaa päiväkotien kautta huoltajille ajankohtaisia tiedotteita, esim. 
koronaohjeita, loma-ajan suunnittelua, esiopetukseen hakua tai asiakasmaksuja koskien.

Huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö

Syyskuussa 2020 toimintavuoden alkaessa yksikön syyskauden Vanhempainillat toteutettiin lapsiryhmittäin tai lähiryhmien kanssa yhteistyössä 
virtuaalisina kohtaamisina Teams-sovelluksen avulla koronaohjeet huomioiden. Toimintamuoto oli uusi meille kaikille huoltajien kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. Samalla konseptilla voidaan toimintavuoden aikana toteuttaa esim. lapsiryhmittäin toimintavuoden keskellä kuulumis- ja arviointihetki.

Lasten vasu- ja leops-keskustelut toteutetaan pääasiassa Teamsin tai puhelun välityksellä, ellei koronatilanne muutu.

Huoltajat saivat syksyllä asiakaskyselyn, minkä tulosten tiimoilta palaamme huoltajien kanssa kevätkaudella yhteistyöhön toiminnan kehittämiseksi. 

Teemme moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatusalueen muiden yksikköjen kanssa (mm. loma-aikojen suunnittelu ja toteutus), 
varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan, Suomi toisena kielen (S2) –varhaiskasvatuksen opettajan, neuvolan, koulun ja lapsiperheiden 
palvelujen kanssa. Toteutamme yhteistyöpalavereja turvavälein lähitapaamisina tai virtuaalisina Teams-tapaamisina.
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Viestintä ja yhteistyö, jatkuu
Toiminnan dokumentointi ja arviointi yhdessä lasten ja huoltajien kanssa

Lapsiryhmien henkilöstö dokumentoi ryhmän pedagogista toimintaa ryhmätiloihin esille. Dokumentointiin ollaan ottamassa 
edellisessä diassa kerrottua uutta välinettä, digitaalista ryhmäportfoliota, minkä käyttöä toimintavuonna harjoitellaan. Sen 
kautta on tarkoitus jatkossa dokumentoida viikoittain tietoa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Digitalinen ryhmäportfolio lisää 
saavutettavuutta ja tuo tasalaatuisuutta lapsiryhmien dokumentointien toteuttamiseen. 

Toistaiseksi toimintaa dokumentoidaan esille viikko- tai kuukausikirjeisiin huoltajille sekä laittaen lasten töitä ja valokuvia 
toiminnasta ryhmätiloihin esille. Pyrimme huomioimaan huoltajien toistaiseksi rajalliset mahdollisuudet tutustua toiminnan 
dokumentteihin kaikissa sisätiloissa. Lapsiryhmillä on myös omia Instagram-tilejä, joihin ryhmän toimintaa dokumentoidaan 
esille. 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen 
edellytysten parantaminen. Toiminnan arvioinnissa otetaan tänä toimintavuonna käyttöön systemaattista ja säännöllistä 
arviointia tukevia arviointityökaluja. Arviointia tehdään Vy Arabia-Violassa koko yksikkö-, toimipiste- ja ryhmätasolla. Arviointi 
perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja teemme arviointia suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin, yksikön 
toimintasuunnitelmaan sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja esiopetuksen oppimissuunnitelmiin.

Huoltajat voivat lapsen vasu- ja leopskeskustelujen, Vanhempaintapaamisten ja asiakaskyselyn lisäksi antaa on palautetta arjen 
kohtaamisissa tai kohtaamisten ollessa nyt koronaohjein rajallisempia puheluin tai sähköpostein.  
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