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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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Yksikön toimintakulttuuri
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Lapsi saa tuoda esille omia toiveitaan sekä sen hetkisiä mietteitään. Kasvattaja kerää tietoa lasten kiinnostuksen kohteista. Lastenkokouksia pidetään 
tarpeen mukaan ja lasten ikä huomioiden ryhmissä.

Lapset ovat iästä, sukupuolesta tai taustastaan riippumatta yhdenvertaisia. Toiminta mukautetaan kunkin lapsen kehitystason mukaisesti.
Lasta arvostetaan yhteisön jäsenenä. Kasvattajan tehtävä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä.
Vaalimme tasa-arvoista lapsuutta. Lapsi saa olla oma itsensä ja valita mm. leikin, ilman kasvattajan johdattelua.

Lasta kehutaan päivittäin. Huomioimme lapsen vahvuudet ryhmässä ja tuomme ne esille ryhmän muille jäsenille. 
Opetamme lasta ilmaisemaan omia tuntemuksiaan sekä arvostamaan oman kehon koskemattomuutta.
Lapsen varhaiskasvatuksessa huomioimme perheen tarpeet ja toiveet ryhmähoidon mahdollistamissa puitteissa.
Tiimeissä arvioidaan aikuisen sensitiivistä työotetta. Tavoitteet ja menetelmät kirjataan jokaisen ryhmän pedagogisiin suunnitelmiin, joita tarkastellaan 
yhdessä pedagogissa kokouksissa. 

Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

Hanna-Meritähdessä annamme aikaa leikille
Kasvattaja on läsnä leikissä tarpeen mukaan. Aikuinen tarkkailee aktiivisesti lasten tarpeita, ja pohtii milloin on tarpeen olla tukena leikissä.
Tavoitteet ja menetelmät kirjataan jokaisen ryhmän pedagogisiin suunnitelmiin, joita tarkastellaan yhdessä pedagogissa kokouksissa. 
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Esiopetuksen toiminta
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Ryhmät

Merihevoset: 14 lasta

Kaislat: 22 lasta

Taatelit: 10 lasta

Valmistavaa esiopetusta saa kaksi lasta ja suomi toisena kielenä oppilaita 
ryhmissä on 11.

Esiopetukseen integroidaan kahta pidennetyn oppivelvollisuuden lasta.

Pedagoginen toiminta ja oppimiskokemukset

Ryhmän pedagoginen toiminta muovautuu lasten omien kehityksellisten tarpeiden ja leops-keskusteluista nousseiden tarpeiden mukaan. Tällä toimintakaudella kirja 
ja kirjallisuus painottuvat edelleen toiminnassamme.

Syys- ja kevätkauden yhteisiä teemojamme ovat
-Minä ja me
-Tutkin lähiympäristöäni
-Kielelliset ja matemaattiset valmiudet ja taidot
-Liikutaan ja leikitään

Yhteisiä teemojamme ovat:
-Kieli ja kirjallisuus
-Tiedekuukausi
-Liikennekasvatusviikot
-Mediakasvatus
-Avaruus
-Partioviikko

Leopsit laaditaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa leops siirtyy lapsen tulevaan kouluun. Esiopetuksen syksyllä laaditaan Vuoniityn peruskoulun kanssa 
yhdessä oppimisen suunnitelma.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Yksikössä yhteisesti sovittu systemaattisesti käytössä oleva toimintamalli, jolla vahvistetaan 
kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja sekä vahvistetaan lasten osallisuutta 
ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa”

• vahva ja rohkea ammattitaito puuttua erilaisiin riitatilanteiseen ja olla matalalla kynnyksellä 
yhteydessä vanhempiin

• Mini-verso
• Tuen kohdentaminen lapselle, jolla on vaikea toimia ryhmässä

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat
Jokaisella päiväkodilla, koululla ja oppilaitoksella on käytössä työkalupakki sosiaalisten tilanteiden ja 
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten. On helpompaa tehdä jotain, kun on 
välineet, joilla toimia.
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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. 

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:
Kirjallisuuden teemavuosi

Toteutamme Hanna-Meritähdessä pitkäkestoisen projektityöskentelyn, jossa pohjalla on ilmiölähtöinen lapsia osallistava työskentelytapa. 
• Aikuiset sitoutuvat lukemaan laadukkaita lastenkirjoja päivittäin ( esim. aamupiireissä ja unisatukirjoina, pienryhmissä, sylikirjoina ).
• Lapsille asetetaan kirjoja saataville helposti.
• Tammikuussa vietämme lukukuukautta, johon sisältyy erilaisia tapahtumia; oman kirjan päivä, kirjojen vaihtomahdollisuus, lapsen oman kielisten kirjojen 

esiintuomista yms.
• Isovanhempien / läheistenpäivä, jolloin vieraat voivat tulla lukemaan lapsille omia lempikirjojaan.
• Lukiloki koulutuksen " avaaminen " työyhteisölle ja sieltä saatujen kirjavinkkien jakaminen.
• Yhteistyö Vuosaaren kirjaston kanssa; ryhmille satutunteja ikätasoisesti, eri teemoihin ja ilmiöihin sopien, kirjastoauton aktiivinen käyttö myös 

pedagogisesti ja pienryhmissä.
• Käytetään draamakasvatusta tuokiona ja juhlissa esim. Aleksis Kiven päivä, joulu, Kalevalanpäivä, pääsiäinen.
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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 alkuvuoden 2021 aikana esiin 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi 
laaditaan suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille tiedoksi.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tutustuminen:
Päiväkodinjohtaja keskustelee jo päivähoidon hakuvaiheessa 
perheen kanssa ja antaa ennakkotietoa päivähoidon aloituksesta. 
Ryhmän opettaja ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii aloitukseen ja 
tutustumiseen liittyviä asioita. Elokuussa aloittaville perheille 
järjestetään uusien perheiden info kesäkuussa.
Päivähoidon alkaessa aluksi on 1-2 viikon tutustuminen ja samalla 
käydään aloituskeskustelu. Tervetuloa varhaiskasvatukseen 
tiedotteen jaetaan perheille.

Siirtyminen toiseen ryhmään: 
Opettajat huolehtivat tiedonvaihdosta ryhmästä toiseen. Lapsen 
kanssa tutustutaan uuteen ryhmään, tutun kasvattajan kanssa, 
ennen vaihtoa.

Lapsen Vasu ja Leops
toiminnan suunnittelussa
Lapsen vasu/leops prosessi –yhteisesti sovitut käytännöt : 
Ennen vasu ja leops keskustelua tutustutaan lapseen, tehdään 
havaintoja, kirjataan havaintoja ja käydään havaintoja läpi 
ryhmän kasvattajien kesken. Sen jälkeen Ryhmän opettaja 
varaa vanhempien kanssa vasukeskusteluajan. Opettaja käy 
keskustelun, jossa lapselle tehdään 
varhaiskasvatussuunnitelma ja esikoululaiselle 
lapsenesiopetuksensuunnitelma. Suunnitelmaa arvioidaan 
ainakin kerran vuoden aikana.
Toimintamme perustuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin, jotka 
nousevat lasten vasuista ja ryhmässä tehdyistä havainnoista. 
Lasten vasuun kirjatut pedagogiset tavoitteet huomioidaan ja 
niitä käytetään ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana. 
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan  

• Vasukeskusteluissa ja leops-keskusteluissa kaksi kertaa vuodessa
• Vanhempainilloissa
• Vanhempaintoimikunnassa
• Juhlissa

Viestitämme toiminnastamme
• Instagramissa
• Päivittäisissä keskusteluissa
• Kirjallisten tiedotteiden ja sähköisen viestinnän avulla

Monialaista yhteistyötä teemme
• Kiertävävarhaiskasvatuksenerityisopettajan
• S2-opettajan
• Neuvolan ja perheneuvolan
• Lastensuojelun
• Puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa

Teemme yhteistyötä myös
• Seurakunnan
• Kirjaston 
• Koulun
• Terveydenhuollon kanssa
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