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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.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 3



Ryhmän pedagoginen suunnitelma
Lasten vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet näkyvät jokaisen ryhmän toiminnassa

• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin eli 
vasuihin 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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Kangaspelto-Pensselin toimintaa ohjaavat arvot
Lapsuus on itseisarvo, jossa lapsi nähdään ja 
hyväksytään omana itsenään taustastaan riippumatta. 
Lapsuus on arvokas elämänvaihe. Ihmisenä oppiminen 
kattaa kasvun ja oppimisen kaikkina elämänvaiheina. 
Tässä me ihmiset tarvitsemme toisiamme sekä 
keskinäistä vuorovaikutusta. Jokaisen osallisuus 
kasvuprosessissa on turvattava kannustavalla ja 
rohkaisevalla ilmapiirillä ottaen huomioon lasten ja 
perheiden moninaisuuden. Toimintaamme ohjaavat 
lasten oikeudet kuulua, näkyä ja olla tasavertaisia 
osallistujia varhaiskasvatuksen arjessa. Toteutamme 
kestävän elämäntavan periaatteita huomioiden niiden 
sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset sekä ekologiset 
näkökulmat. Nämä näkyvät yksikkömme toiminnassa 
lapsen luontosuhteen tukemisena, kierrätyksenä, 
kiusaamisen ehkäisynä, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisenä sekä tasa-arvoisena kohteluna.
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisissa 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyille arvoille 
sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Varhaiskasvatuksessa aloittaminen on iso muutos lapselle ja perheelle. 

Varhaiskasvatuksen kasvattajat ovat perheen tukena aloituksessa. 

• Kun huoltajat ovat vastaanottaneet lapselleen varhaiskasvatuspaikan Vy
Kangaspelto-Pensselissä, lapsen ryhmästä vastaava varhaiskasvatuksen 
opettaja soittaa heille ja sopii päiväkodin aloitukseen liittyvistä 
yksityiskohdista.

• Ryhmän opettaja käy huoltajien kanssa aloituskeskustelun, tarvittaessa 
tulkkia hyödyntäen, missä he saavat kertoa lapsestaan ja hänen 
toimintatavoistaan. Huoltajat saavat keskusteluissa myös itse esittää 
kysymyksiä varhaiskasvatukseen liittyen, sekä saavat tietoa ryhmän 
toimintatavoista ja päivärytmistä.

• Huoltajille lähetetään vielä ennen varhaiskasvatuksen aloitusta tulevan 
ryhmän laatima infomeili, jossa on oleellisimmat tiedot päiväkotiin ja 
ryhmään liittyen, yhteystiedot ja tarvittavat varusteet päiväkotiin.

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen vanhempia suositellaan varaamaan 
alkuun tutustumisjakso, minkä aikana perheet perehtyvät päiväkodin arkeen 
ja lapsi totuttautuu elämänmuutokseen hiljalleen.
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Kangaspelto-Pensselissä jokainen lapsi ja aikuinen on 
arvokas osa yhteisöä, jossa kasvamme ja opimme. 
Luomme yhdessä turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, 
jossa jokainen tulee kuulluksi. 

• Aikuisen sensitiivinen läsnäolo, turvallinen ilmapiiri ja 
avoin vuorovaikutuskulttuuri mahdollistaa lapsen 
tulla kohdatuksi ajatuksineen ja tunteineen. Herkkyys 
aloitteisiin vastaamiseen korostuu pienten 
pedagogiikassa.

• Tuemme lasten osallisuutta ja ilmaisua kaikessa 
toiminnassamme sekä arvostamme heidän 
yksilöllisyyttä sekä perhekulttuuriaan. 
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Kangaspelto-Pensselissä osallisuutta, yhdenvertaisuutta 
sekä ihmisten välistä tasa-arvoa tuetaan sensitiivisellä 
ilmapiirillä ja

• yhteisöllisin menetelmin, kuten leikki, lasten kokoukset ja 
kuvakommunikaatio.

• Varhaiskasvatusarkeen osallistuminen mahdollistetaan 
säännöllisellä vuorovaikutuksella perheiden kanssa tuonti-
ja hakutilanteissa sekä sähköisellä viestinnällä ja 
vanhempainilloilla.

• Lapset ovat osallisina toiminnan suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

• Ryhmissämme yhdenvertaisuus toteutuu yksilölliset 
tarpeet huomioon ottaen.

• Moninaisuudesta ja kunnioittavasta kohtaamisesta 
keskustellaan lapsiryhmissä sekä työyhteisöissä avoimesti. 
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Kangaspelto-Pensselin kielellinen toimintaympäristö on rikas ja kulttuurien 

moninaisuus näkyy päiväkotiarjessa. Tuemme monikulttuurisia perheitä, 
esimerkiksi tarjoamalla eri kielillä tiedotteita sekä päiväkodin ja päivän 
sisällön kuvauksia eri kielillä.

• Ymmärrämme kielen ja kulttuurin keskeisen merkityksen lasten kehityksessä, 
oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteetin rakentumisessa että 
yhteiskuntaan kuulumisessa.

• Arvostamme lapsen kotikieliä ja niiden käyttämistä arjessa tuetaan. 

• Lapsen kielelliset lähtökohdat huomioidaan antamalla aikaa ja 
mahdollisuuksia kielen käytön tilanteisiin. Menetelminä käytetään muun 
muassa kuvakommunikaatiota, kuvitettuja toimintaohjeita sekä nopeaa 
piirtämistä. 

• Toiminta tukee kielellisen tietoisuuden kehittymistä laajentaen sanavarastoa 
ja käsitellen kieltä monipuolisesti.

• Työntekijät huomioivat ja arvioivat kielensä käyttötapoja mahdollistaen tällä 
tavoin lasten suomen kielen oppimisen.

• Kielen kehitystä tukevia materiaaleja käytetään toiminnassa aktiivisesti, joita 
ovat Roihusten arjessa, Puput piilossa ja Ota koppi –materiaali.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Leikillä on valtava merkitys lapsen kasvussa ja oppimisessa. Se kehittää 
lapsen kieltä ja vuorovaikutustaitoja, tukee lasta tunteiden käsittelyssä 
ja auttaa ymmärtämään elämän moninaisuutta ympärillään. 
Kangaspelto-Pensselissä lasten leikkialoitteisiin vastataan ja heille 
annetaan aikaa sekä mahdollisuuksia monipuoliseen leikkiin. 

• Leikki on tärkeä lapsen osallisuuden muoto. Leikkiä voi kahdestaan, 
pienissä ryhmissä tai yhteiseen leikkiin voi osallistua vaikka koko 
ryhmä. Yli 3-vuotiaiden ryhmissä on käytössä leikinvalintakuvat. 

 Järjestämme myös ryhmien välisiä leikkimahdollisuuksia erilaisilla 
leikin teemapäivillä. Tämä tukee yhteisöllisyyttä päiväkodeissamme.

 Aikuinen on läsnä, hän kannattelee ja rikastuttaa lasten leikkejä. 
Aikuiset myös huolehtivat, että lapsilla on aina käytössään ehjiä ja 
siistejä leikkivälineitä. Leikkivälineitä myös kierrätetään ryhmästä 
toiseen säännöllisesti.
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Oppimisympäristöt

Käytämme oppimisympäristönä Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti koko kaupunkia. 
Hyödynnämme monipuolisesti kävelyetäisyydellä olevia 
paikkoja, kuten metsäalueita, yleisiä viheralueita ja 
urheilukenttiä sekä leikkipuistoja. Päiväkodin tiloja ja piha-
alueita käytämme monipuolisesti ja porrastaen. Lapset ovat 
mukana oppimisympäristöjen ideoimisessa ja 
kehittämisessä parhaiten lapsiryhmää palvelevaksi. Tavaroilla 
on tärkeä olla selkeä paikka ja leikkiympäristön struktuuri 
tukee lasta jäsentämään tilaa ja leikkiä. Lasten osallisuus 
leikkiympäristön kehittämisessä näkyy yhteisissä 
leikkipisteiden rakennusprojekteissa sekä lasten 
kiinnostuksen kohteiden huomioimisessa ryhmätilassa 
erilaisina leikkimahdollisuuksina. 
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Laaja-alainen osaaminen
• Laaja-alaista osaamista harjaannutettiin ilmiöviikoillamme erityisesti. 

Ilmiöksemme valikoitui ruokakasvatus, sillä lapset osoittivat mielenkiintoa 
erilaisia ruokia kohtaan kyselemällä siihen liittyviä kysymyksiä 
ruokailutilanteissa. Lapsia puhututti esimerkiksi se mistä herkut on tehty ja 
miksi niitä sanotaan epäterveellisiksi. Laajempaan keskusteluun nousi 
kestävä elämäntapa.

• Tavoitteenamme oli vahvistaa lasten positiivista suhdetta ruokaan ja kehittää 
lasten ajattelun ja oppimisen taitoja tutkimalla ruokia sekä niiden alkuperää.

• Tutustuimme ilmiöviikkojen aikana ruokaan monin eri tavoin. Tutkimme sitä 
Sapere-menetelmällä kaikkia aisteja hyödyntäen; liikkumalla mm. 
juuresjumpan tahtiin ja leikkien kokkaus- ja ravintolaleikkejä. Käytimme 
vihanneksia, marjoja ja hedelmiä taiteellisessa toiminnassa sekä lauloimme 
ruoka-aiheisia lauluja.

• Ryhmät toteuttivat ilmiöviikkojen huipennuksen eri tavoin. Toiset tekivät 
retken ruokakauppaan tai eväsretken metsään. Toisessa ryhmässä 
puolestaan tehtiin omat salaattiannokset keittiön antimista. Jokainen ryhmä 
pääsi yhdessä leipomaan myös pullaa.

• Otimme perheet mukaan ilmiöviikkoihin antamalla heille tehtäväksi muun 
muassa kuvata lapsen lempiruokia, tuoda reseptejä sekä ruokalehtiä. 
Jokainen ryhmä jakoi ilmiöprojektin etenemisestä kuvia sosiaalisessa 
mediassa.

• Osa käyttämistämme materiaaleista jäi ryhmien aktiiviseen käyttöön myös 
ilmiöviikkojen jälkeen.
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Esiopetus Kangaspellossa
Kangaspellon ensimmäinen esiopetusryhmä aloitti toimintansa elokuussa 2020.

• Kangaspelto-Pensselissä tarjoamme lapsilähtöistä, inklusiivista, projekteihin ja 
ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa esiopetusta huomioiden Helsingin 
esiopetuksen painotukset. Niitä ovat kestävän elämäntavan sosiaaliset ja 
kulttuuriset näkökulmat, lasten osallisuus, tutkiva ilmiöpohjainen oppiminen, leikin 
keskeisyys oppimisessa sekä positiivisen minäkuvan vahvistuminen kokemusten 
kautta. Annamme valmistavaa opetusta sitä tarvitseville lapsille, ja teemme 
yhteistyötä Munkkivuoren ala-asteen koulun kanssa suunnitellen ja toteuttaen 
yhteistä toimintaa.

• Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat teeman, tilanteen ja 
lasten oppimisen etenemisen mukaisesti. Terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa 
tuemme mahdollistamalla päivittäinen liikunta, jonka merkitys keskittymiskyvylle ja 
oppimiselle on keskeinen. Lapsi liittää uuden oppimansa aiempaan 
kokemusmaailmaansa.

• Edistämme lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä kouluvalmiuksia. Lisäksi 
vahvistamme sosiaalisia taitoja, tervettä itsetuntoa, myönteistä minäkuvaa ja 
käsitystä itsestään oppijana. Laatimalla jokaiselle lapselle henkilökohtaisen 
esiopetuksen oppimissuunnitelman (LEOPS) seuraamme ja tuemme heidän 
kehitystä sekä tietojen ja taitojen kehittymistä.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Kiusaamisen vastainen (KVO13) – on 13-kohtainen ohjelma kiusaamista vastaan. Se on 

suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, lapsille ja heidän huoltajilleen. Ohjelman 
mukaisesti päiväkodissamme on otettu käyttöön MiniVerso –toimintamalli kiusaamisen 
ehkäisemiseksi. 

• Käytössämme oleva VERSO-ohjelman tuottama sovittelumalli MiniVerso, joka on kehitetty 
osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria lapsen oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi 
riitatilanteissa.  

• MiniVerso on toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa 
lapsia löytämään ratkaisun ristiriitoihinsa. Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa 
kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja, sekä vahvistaa lasten osallisuutta 
konfliktien ratkaisussa. On tärkeää, että lapsi ymmärtää sovittelun olevan tunnepohjaista 
toimintaa sekä konfliktitilanteet ovat elämään kuuluvia.

• MiniVerso antaa riitatilanteissa mahdollisuuden lapselle oppia uusia rakentavia toimintatapoja 
riitojen selvittämiseksi. Toimintamallissa korostetaan lapsen toimijuutta riitansa ja sen 
ratkaisun asiantuntijana. 

• MiniVerso tukee Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman arvopohjan toteutumista lapsen 
oikeuksien ja ihmiseksi kasvamisen osalta. Siinä toteutuu elämän, kestävän elämäntavan ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ihmisarvon loukkaamattomuus.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 14



Viestintä ja yhteistyö
Sisäinen viestintä ja verkostot

Kangaspelto-Pensselissä yksikön sisäistä viestintää toteutetaan sähköisesti puhelimitse 
ja sähköpostilla. Nopeasti kaikki ryhmät tavoittavat viestit kirjoitetaan yhteiseen 
ryhmään. Molemmissa päiväkodeissa on lisäksi myös omat viestiryhmänsä. 
Sähköpostitse kulkevat Kaskon tiedotteet sekä yhteiseen viestintään käytetyt infot 
perheille. 

Viikoittain yksikössämme järjestetään henkilökunnan viikkopalaveri. Kangaspellossa 
aiheet kirjataan etukäteen kommentoimista varten kahvihuoneeseen. Kokouksista 
kirjoitetaan muistio, joka printataan kahvipöydän kansioon. Pensselissä henkilökunta 
kokoaa aiheet ja ne käydään johtajan asioiden kanssa yhdessä viikkopalaverissa, joka 
kirjataan yhteiseen vihkoon. Toisinaan pidämme kokouksen yhteisesti molemmille 
päiväkodeille Teams:in välityksellä. Jokaisella työntekijällä on vastuu siitä, että ottaa 
selvää ajankohtaisista asioista sisäisessä viestinnässä. 

Ryhmien joka viikkoisen toiminnan pohjana on yhdessä tehdyt suunnitelmat ja 
menneen arviointi. Tämä tapahtuu säännöllisesti kerran viikossa jokaisen tiimin 
kokoontuessa, omaan tiimipalaveriinsa. Palaverissa käsitellään myös ryhmää koskevia 
ajankohtaisia asioita ja havaintoja. 

Myös ammattiryhmien väliset kokoukset ovat tärkeitä ammatillisen kasvun ja 
yhteistyön kehittämiseksi. Yksikössämme pidetään joka toinen viikko kokoontuu 
varhaiskasvatuksen opettajat valitun, yleensä ajankohtaisen, teeman ympärille. 
Vastaavasti joka toinen viikko on koolla varhaiskasvatuksen hoitajat. 

Teemme moniammatillista ja säännöllistä yhteistyötä alueemme varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan sekä S2- opettajan (suomi toisena kielenä) kanssa. Muita 
yhteistyötahojamme ovat neuvola, lastensuojelu ja erilaiset lapsia kuntouttavat 
terapeutit. Esiopetusryhmämme tekee yhteistyötä Munkkivuoren ala-asteen kanssa.

”Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. 
Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään 
jatkuvuutta ja turvallisuutta. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen 
tavoitteista avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää. 
Säännöllinen yhteistyö on oleellista, jotta perheiden ja henkilöstön 
yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään 
kokonaisuuden.” Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, s. 14
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajat osana varhaiskasvatustamme

• Huoltajat kohtaamme positiivisesti ja kunnioittavasti päivittäin tuonti- ja 
hakutilanteissa vaihtaen ajankohtaiset kuulumiset. Lisäksi yksikössämme 
toteutetaan toiminnan dokumentointia säännöllisesti sosiaalisen median 
kautta. Kangaspellossa on käytössä Instagram ja Pensselissä Facebook. 
Näiden kanavien kautta perheet pääsevät tutustumaan toimintaamme 
kuvien kautta.

• Viikkoportfolioon puolestaan dokumentoidaan viikon tapahtumia 
sanallisesti sekä kuvallisesti. Se lähetetään sähköpostitse huoltajille aina 
perjantaisin. Halutessaan perheet voivat katsoa yhdessä lapsen kanssa kuvia 
päiväkodin toiminnasta ja keskustella niistä omalla kielellään.

• Varhaiskasvatuskeskustelussa käymme huoltajien kanssa läpi tarkemmin 
lapsen kehitykseen liittyviä asioita. Tarvittaessa käytämme tulkkauspalvelua 
keskustelussa. Varhaiskasvatussuunnitelmia arvioidaan säännöllisesti ja 
vanhempien kanssa keskustellaan aina tilanteen niin vaatiessa, mutta 
kuitenkin vähintään kaksi kertaa toimintavuodessa.

• Perheille järjestetään toimintavuoden aikana erilaisia heidän osallisuuttaan 
tukevia tilaisuuksia, kuten vanhempainiltoja ja erilaisten teemojen ympärille 
järjestettyjä tapahtumia. Lisäksi päiväkoti Pensselissä on toiminut pitkään 
vanhempien ylläpitämä yhdistys, joka on järjestänyt perheille erilaisia 
tapahtumia, niin päiväkodissa kuin sen ulkopuolellakin.
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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 pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 
arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.
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• 1. MiniVerson käyttöönotto

Koko yksikkömme henkilökunta saa koulutuksen MiniVerso –menetelmään syksyllä 2020 ja sitoutuu käyttämään sitä 
ryhmissään. Tämä tarkoittaa, että ryhmien pedagogisissa suunnitelmissa ja ryhmän arkisissa toimissa hyödynnetään 
MiniVerso-sovittelumallia esiintyvien tarpeiden mukaisesti. Menetelmän materiaali on käytettävissä niin sisä- kuin 
ulkotoiminnassakin. Arvioimme säännöllisesti yhdessä tiimeissä sekä ammattiryhmäpalavereissa, miten menetelmän käyttö 
toteutuu eri ryhmissä ja kuinka MiniVerso näkyy yhteisessä toimintakulttuurissamme. 

• 2. Lapsen osallisuuden tukeminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä

Jokainen lapsi ja aikuinen on tärkeä ja tasa-arvoinen yhteisössämme. Lapsen osallisuus on yksikössämme kaiken toiminnan 
keskiössä. Kasvattajien tulee tukea lasten osallisuutta erityisesti silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Yhdessä toimiminen, 
ystävyyssuhteiden tukeminen ja yhteyden tunteminen muihin ihmisiin vähentävät ulkopuolisuuden tunnetta ja syrjintää. 
Erilaiset kommunikaatiomenetelmät tukevat oppimisympäristössä toimimista ja lapsen osallisuutta. Käytössämme on muun 
muassa Ota koppi-menetelmä sekä Papunetin kuvatyökalu, jonka myötä kuvat ovat samat kaikissa ryhmissä. Kangaspelto-
Pensseli tekee tiivistä yhteistyötä alueemme s2-opettajan kanssa lasten parhaaksi.  
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• 3. Ulkopedagogiikan rikastaminen

Aikuisen rooli ulkotoiminnassa on yhtä aktiivinen kuin sisätoiminnassakin. Hänen tulee ohjata erilaisia leikkejä, 
kannustaa lapsia liikkumaan monipuolisesti, huolehtia lasten osallisuudesta ja olla tukena vuorovaikutuksessa sekä 
sen mahdollisissa haasteissa. 

Kangaspelto-Pensselissä järjestämme viikoittain ohjattuja ulkoleikkejä. Kukin ryhmä osallistuu näiden 
suunnitteluun ja vetämiseen vuorollaan. Materiaalipankkina toimii mm. Liikkuvan arjen rakenteet-projekti. 
Henkilökunta sopii myös vetovastuut pihavalvonnan ja leikkien vetämisen välillä.

Päivän pedagoginen toiminta voidaan toteuttaa myös kokonaan ulkona. Kangaspellossa on toteutettu mm. 
metsäpedagogiikkaa, jossa kaikki toiminnat musiikista matematiikkaan toteutettiin luonnossa. 

Retkiä teemme yhteistyössä muiden ryhmien kanssa, jolloin lapset ja aikuiset pääsevät toimimaan eri 
ympäristöissä uusilla kokoonpanoilla.
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