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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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Auringonpilkku-Kanavan toimintakulttuuri
Osallisuus ja yhteenkuuluvuus. Auringonpilkku-Kanavassa lapsen osallisuuden ja hyvinvoinnin 
varmistamiseksi vaalimme kolmea hyvettä: ystävällisyyttä, reiluutta ja kannustavuutta. Jokaisella on oikeus 
kokea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja jokainen lapsi on tärkeä osa ryhmää. Yhteenkuuluvuuden tunne 
ryhmässä, leikkiporukassa ja leikkitoverin kanssa vahvistaa lapsen hyvinvointia. Hyveet ohjaavat kasvattajia 
kohtaamaan lapsen sensitiivisesti, sekä niillä on merkitys lasten keskinäisten sosiaalisten suhteiden 
muodostumisessa. 

Positiivinen pedagogiikka. Auringonpilkku-Kanavassa henkilöstö toteuttaa positiivista pedagogiikkaa, joka 
keskittyy lapsen vahvuuksiin ja onnistumisiin. Positiivinen ilmapiiri kannustaa sekä lapsia, että aikuisia yhteiseen, 
iloiseen oppimiseen. 

Luonnossa kotonaan. Yksikössämme toimii tällä hetkellä viisi Luonnossa kotonaan ryhmää ja nämä ryhmät 
toimivat Suomen Ladun määrittämien Luonnossa kotonaan kriteerien mukaisesti. Yksikössä toimii myös neljä 
luontoryhmää ja luontotoiminta näkyy yksikkömme päivittäisessä arjessa. 

Suomi toisena kielenä. Helsinki on kulttuurisesti ja kielellisesti moninainen ja jokaisessa yksikkömme 
ryhmässä on lapsia, joilla on useita kotikieliä tai äidinkielenä jokin muu kuin suomi. Pidämme kielellistä 
moninaisuutta rikkautena ja suomen kielisenä yksikkönä suunnittelemme toimintamme tukemaan lapsen suomen 
kielen kehitystä tämän oman kieli- ja kulttuuritaustaa kunnioittaen.
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Toiminta esiopetuksessa

Auringonpilkku-
Kanavassa toimii tällä 
hetkellä neljä 
esiopetusryhmää

Päiväkoti Kanava
Luonnossa kotonaan Laineet
Luonnossa kotonaan Mainingit
Luontoryhmä Aallot

Päiväkoti 
Auringonpilkku
Luontoryhmä Tähdenlennot

Luontotoiminta 
esiopetuksessa

Esiopetusryhmien toiminta 
toteutetaan ensisijaisesti 

ulkona luonnossa ja 
lähiympäristössä ympäri 

vuoden. 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Yksikössämme kannustetaan reilun kaveruuden taitoihin. Näin ollen vaalimme kolmea 
eri hyvettä: ystävällisyyttä, reiluutta ja kannustavuutta. Henkilöstö huolehtii siitä, 
että jokainen pääsee mukaan leikkiporukkaan ja pystyy luomaan varhaiskasvatuksessa 
ystävyyssuhteita. 

Hyve-kasvatuksen lisäksi yksikössämme on käytössä erilaisia toimintamalleja, joita 
toteutetaan ryhmissä, ottaen huomioon lasten ikätasoinen kehitys ja kyseisen ryhmän 
tarpeet. Yksikössämme on käytössä muun muassa seuraavia toimintamalleja, jotka 
osallistavat lasta konfliktitilanteiden selvittämiseen, sekä tunne- ja kaveritaitojen 
harjoitteluun: Piki –materiaali, Mini-Verso, Huomaa hyvä! Positiivinen 
pedagogiikka, Tunteet hukassa ja Fanni –materiaali. 

Yksikössämme henkilöstö havainnoi lasten välisiä sosiaalisia suhteita 
ja tarttuu konfliktitilanteisiin. Lapsia osallistetaan harjoittelemaan 
kaveritaitoja päivittäisissä arjen tilanteissa. Positiivinen pedagogiikka 
on osa toimintakulttuuriamme. 
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Auringonpilkku-Kanavan henkilöstö toimii sensitiivisesti, jokaista lasta kunnioittaen. Varhaiskasvatuksessa 
jokainen lapsi on yhtä tärkeä ja heillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi päivittäin, jokaisena 
varhaiskasvatuspäivänä. 

Toimintakaudella 2020-2021 jokainen Auringonpilkku-Kanavan ryhmän henkilöstö arvioi oman 
lapsiryhmänsä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa systemaattisesti. Näin voimme mahdollistaa kaikille tasa-
arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen. 

Sukupuolisensitiivisyys
Jokainen lapsi saa kasvaa sellaiseksi 
kuin on, eikä lapseen tulisi kohdistaa 

odotuksia heidän sukupuolensa 
perusteella. Toimintakauden 2020-

2021 aikana henkilöstön tietoisuutta 
sukupuolisensitiivisyydestä ja 

sukupuolen moninaisuudesta lisätään. 

Monikulttuurisuus
Yksikössämme moninaisuus 

nähdään mahdollisuutena oppia, 
kuulla ja nähdä eri kulttuurien 

toimijoita, jokaisen kulttuuria, kieltä 
tai katsomusta kunnioittaen. 

Keskustelulla ja vahvalla 
vuorovaikutuksella haluamme tuoda 

moninaisuuden näkyväksi 
yhteisössämme.

Luontotoiminta 
yhdenvertaisuuden lisääjänä

Luontotoimintaa lisäämällä, 
lisäämme samalla yhdenvertaisuutta. 

Kaikilla yksikkömme lapsilla on 
oikeus kokea, seikkailla, leikkiä ja 

oppia luonnossa. Toiminnan 
yhdenmukaistaminen lisää 

yhdenvertaisuutta ja toimii samalla 
yhtenä varhaiskasvatuksen laadun 

tekijänä ja takaajana. 
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

Lasten yksilölliset suunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka 
on käytössä jokaisessa lapsiryhmässä 

• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista 

toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja ympäristöpalveluiden sekä muiden toimijoiden 

kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. 

Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

Muuttuvassa maailmassa toiminnan kehittäminen 
• Varhaiskasvatus kohtaa erilaisia ja yllättäviä haasteita nykyisessä maailmantilanteessa. Haluammekin siis kehittää toimintatapojamme niin, että 

pystymme takaamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun yksikössämme muuttuvassa maailmassa

Leikki kehityskohteena
• Henkilöstö käyttää leikkiä pedagogisena välineenä ja sen arviointiin kiinnitetään huomiota tavoitteellisemmin. Leikki on lapsen tärkein oppimisen 

väylä: sen kautta harjoitellaan sosiaalisia taitoja, käytetään luovuutta ja mielikuvitusta, sekä ilmaistaan itseään.

Luontotoiminnan lisääminen koko yksikössä 
• Yksikön luontotoimintaa pyritään yhdenmukaistamaan ja lisäämään koko yksikössä toimintakauden 2020-2021 aikana.
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Varhaiskasvatukseen tutustuminen. Auringonpilkku-Kanavassa perheille tarjotaan aina tilaisuutta tutustua 
tulevaan ryhmään yhdessä. Tutustumisen luonne, kesto ja ajankohta vaihtelevat lapsen iästä, kehitysvaiheesta, 
aiemmista kokemuksista, sekä lapsen luonteesta ja elämäntilanteesta riippuen. Myös ryhmän tarpeita huomioidaan, 
jotta käytössä on riittävät resurssit, sekä turvalliseen perusarkeen, että uuden tutustujan huomioimiseen. 
Tutustumisella haluamme myötävaikuttaa varhaiskasvatuspolulla etenemiseen. 

Pehmeä lasku. Pienten ryhmissä tutustumiseen varataan mielellään aikaa kokonaisen viikon verran, jolloin lapsi 
tutustuu päiväkodin aikuisiin, käytäntöihin ja ryhmätovereihin, yhdessä oman huoltajan kanssa. Tällöin lapsi saa 
mahdollisimman ”pehmeän laskun” varhaiskasvatukseen. Nykyisessä maailman tilanteessa tutustumisjaksossa 
huomioidaan THL:n ohjeistukset ja hyödynnetään ulkotoimintaa, jotta tutustuminen olisi turvallista kaikille. 

Ryhmästä toiseen siirtyminen. Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään yksikkömme sisällä, tarjotaan 
vanhemmille tilaisuutta tutustua tulevaan ryhmään ja lapselle järjestetään tutustumispäivä/-päiviä tulevassa 
ryhmässä. Jos lapsi siirtyy yksikköömme toisen päiväkodin tai perhepäivähoidon piiristä, aiempaan 
varhaiskasvatustahoon ollaan tarvittaessa yhteydessä ja järjestetään henkilökunnan kesken siirtokokous. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops) 
laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa noin kahden kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen/esiopetuksen 
aloituksesta. Vasuja päivitetään kerran vuodessa ja tarvittaessa tiheämmin, ja niitä arvioidaan toimintakauden 
kevätpuolella.
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Kotien kanssa tehtävä yhteistyö, viestintä ja dokumentointitavat. Lasten huoltajat, perheet ja kodit 
ovat yksikkömme tärkeimpiä yhteistyöhenkilöitä. Kuulumistenvaihdot päivittäin tukevat lapsen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja vahva yhteistyö on lapsen parhaaksi. Yksikössämme on käytössä monia eri viestintä- ja 
dokumentointikanavia. Käytössä on esimerkiksi sähköpostit, tekstiviestit, eteispäiväkirjat, kuvaseinät, 
kasvunkansiot ja kirjeet. Jokaisella yksikkömme ryhmällä on käytössä oma Instagram-tili, joista välittyy ryhmän 
tunnelma sanoin ja kuvin. Huoltajien kanssa yhdessä laaditut varhaiskasvatussuunnitelmat (vasu) ja lasten 
esiopetuksen oppimissuunnitelmat (leops) ovat myös osa dokumentointia. Toimintakauden 2020-2021 aikana 
vanhempien nähtäväksi tulee jokaisessa ryhmässä käyttöönotettava ryhmäportfolio, joka toimii viestintäkanavana, 
pedagogisen dokumentoinnin ja arvioinnin välineenä. 

Dokumentoinnin merkitys. Dokumentointi mahdollistaa lapsilähtöisemmän varhaiskasvatuksen: opimme 
tuntemaan lapsia paremmin ja perheet pystyvät osallistumaan toimintamme seuraamiseen ja arviointiin. 
Dokumentoinnin avulla toiminnan laatua arvioidaan henkilökunnan yhteisissä kokouksissa, sekä perheiden ja lasten 
kanssa yhdessä. 

Muut yhteistyötahot. Muita yhteistyötahoja ovat mm. alueemme S2- (suomi toisena kielenä) varhaiskasvatuksen 
opettaja Marjaana, kiertävä erityisvarhaiskasvatuksen opettaja Tiina, esiopetusikäisten kuraattori, neuvola ja Suomen 
Latu. Teemme yhteistyötä myös puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, sekä muiden erityisosaajien kanssa. 

Vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistykset eivät tällä hetkellä ole aktiivisesti toiminnassa, mutta niiden  
käynnistäminen on aina mahdollista. Lähesty henkilöstöä, jos vanhempainyhdistyksen toiminta voisi kiinnostaa sinua!
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Viestintä ja yhteistyö
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