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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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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri
• Kanteleen oppimisympäristöä on kehitetty liikunnan ja monipuolisen toiminnan näkökulmasta. Leikkiin ja liikkumiseen kannustavaan toimintaan pyrimme tilojen 

monipuolisella käytöllä ja aikuisten ymmärtävällä asenteella. Eri tilat muokkautuvat niin majan rakenteluun, painiareenaksi kuin rakenteluleikkeihinkin. 
Panostamme liikkumiseen myös arjen eri tilanteissa kuten odotteluhetkillä tai yhdistämällä aamu/päiväpiiriin toiminnallisen osuuden. Meillä lapset saavat ajaa 
käytävillä sisäpyörillä ja mahalaudoilla, pelata sählyä ja jalkapalloa sekä keilata ja hyppiä hyppynarulla. Lapset saavat ottaa välineet aikuisen avustuksella ja 
opastuksella itse liikuntavarastosta. Kahdessa ryhmässä on katosta roikkuvat köydet ja renkaat.  Yhteisiä tiloja muokataan myös eri teemojen mukaan. 

• Oppimisympäristö on lasten muokattavissa. Kaikki lelut sekä välineet ovat saatavilla, niistä myös pidetään yhdessä lasten kanssa huolta. Aikuisten salliva asenne 
tilojen ja tavaroiden käytössä mahdollistaa monipuolisen, runsaan ja pitkäkestoisen leikin. Aikuiset pitävät huolta, että oppimisympäristö pysyy siistinä ja 
selkeänä ja leikit houkuttelevina. Lasten aloitteisiin tartutaan ja niitä jalostetaan. Aikuiset osallistuvat leikkeihin mukaan sanoittamalla, ohjaamalla ja 
mallintamalla.

• Kielitietoisuus on läpäisevä teema toiminnassamme. Asioiden nimeäminen, toiminnan sanoittaminen ja kuvien käyttö ovat osa arkea. Toimintaympäristön 
selkeys ja aikuisten kielitietoinen työtapa luovat pohjaa lasten monipuoliselle kielen kehittymiselle. Toiminnan ennustettavuus, arjen rutiinit ja aikuisten 
sensitiivisyys luovat lapsille myös turvallisuuden tunnetta. Roihusen perhe –materiaali on aktiivisessa käytössä.

• Kulttuurinen moninaisuus on rikkaus. Me emme Kanteleessa korosta erilaisuutta vaan keskitymme yhtäläisyyksiin ja toista kunnioittavaan yhdessäoloon. Kielet 
ja kulttuurit saavat näkyä. Vasukeskusteluissa panostamme vanhempien osallisuuteen ja kysymme, miten eri kielet näkyvät ja elävät perheiden arjessa ja mitä 
omasta kulttuurista voisi mahdollisesti tuoda myös päiväkodin arkeen. 

• Kannel pääsi mukaan Taideraidetoimintaan toimintakaudelle 2020-2021. Taitelija työskentelee kuusi kuukautta päiväkodissa. Taiteilijan tehtävänä on tuoda 
taide lasten ja perheiden arjen ulottuville osallistamalla heidät yhteiseen tekemiseen. Taiteilija vastaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa 
toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta.
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Esiopetuksen toimintakulttuuri
• Toimintavuoden alussa luodaan niin fyysisesti kuin psyykkisesti turvallista ilmapiiriä yhteisten sääntöjen laatimisella ja ryhmäyttävien leikkien avulla. Yhteisleikeissä 

panostetaan hyvän ryhmähengen luomiseen mm. Piki-materiaalin tehtävien avulla. Lapsia kannustetaan kertomaan omista ajatuksistaan. Lasten välisissä 
vuorovaikutussuhteissa korostuu varhaiskasvattajien sensitiivinen työote. 

• Esikouluvuoden aikana teemme jokaisen lapsen kanssa kielellisten ja matemaattisten taitojen kartoituksen, jotta osaamme suunnitella toimintaa lasten lähtökohdista ja 
yksilöllisistä tarpeista käsin sekä arvioida, kuinka hyvin opetus on vastannut lasten tarpeita.

• Havainnoimme lasten kiinnostuksen kohteita ja kirjoitamme havaintoja muistiin. Lapset saavat esittää toiveitaan yhteisissä keskusteluissa, lasten kokouksissa ja 
äänestyksissä. Lasten toiveita kuunnellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Aikuinen tarttuu lapsia  kiinnostaviin aiheisiin ja niistä käynnistetään erilaisia projekteja. 
Esikoululaiset arvioivat omaa työskentelyään ja onnistumistaan valitsemallaan tunnekuvalla.

• Päiväkotimme on kulttuurisesti moninainen, joten perheiden erilaiset tavat ja katsomukset ovat luonteva osa arkeamme. Tuemme lasten kielitietoisuuden kehittymistä 
tutustumalla perheiden kulttuureihin kirjallisuuden, musiikin ja eri kielisten sanojen avulla.

• Eskareiden ryhmätilat muokkautuvat helposti mm. majaleikkeihin, esikoulutehtävien tekemiseen, polttopalloon ja hippaleikkeihin sekä jumppaamiseen. Muita leikkipaikkoja 
ovat päiväkodin käytävät (jalkapallo, sisäpyörät, mahalaudat) sekä nk. laiva ja päiväkodin piha, lisäksi hyödynnetään mm. jakotiloja, esim. neuvotteluhuonetta tehtävien 
tekemiseen pienryhmässä. Lasten tekemät tehtävät, askartelut ym. kootaan vihkoihin ja kansioihin, jotka jokainen lapsi saa muistoksi esikouluvuodestaan. Liikunta-, musiikki-, 
maalaus- ja askarteluvälineet ovat myös lasten käytettävissä. Muita oppimisympäristöjä ovat Kanneltalo, kirjasto sekä lähialueen leikkipuistot ja lähimetsät. Digitaalisen 
oppimisympäristön välineitä ja materiaaleja ovat mm. BeeBotit, tabletit, sähköiset oppimismateriaalit esim. Lukulumo. Lasten kanssa kuvataan toimintaa ja kootaan viikoittain 
ryhmän yhteistä sähköistä portfoliota. 

• Esikouluryhmissä painotetaan kielellisiä taitoja sekä vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Ryhmissä käytetään kielellisten taitojen harjoitteluun S2-pelejä ja Roihusten materiaalia 
sekä kuvatukea. Kielipeda-työvälineen avulla seurataan monikielisten lapsien suomen kielen taidon kehittymistä ja kehitetään oppimisympäristöjä kielitietoisuuden 
näkökulmasta. Kaveritaitojen harjaannuttamiseen käytetään Piki-kuvakirjaa ja Mun ja sun juttu!-opasta sekä Viitottu rakkaus-sivuston materiaalia ja riitojen sovitteluun 
Miniversoa. 

• Esikoulutoiminta koostuu niin kynätehtävistä kuin toiminnallisesta oppimisestakin. Toiminnallisessa oppimisessa oppimisvalmiuksia sekä äidinkielen ja matematiikan sisältöjä 
opetellaan liikkuen ja leikkien. Esim. kirjaimiin ja numeroihin tutustutaan muodostaen niitä omalla keholla, hyppynaruilla, muovaillen tai piirrellen hiekkaan. Uusia asioita 
opitaan myös pistetyöskentelyn keinoin. 

• Ryhmissä lelut ja pelit ovat lapsille näkyvillä ja helposti saatavilla. Leikkitaulu on käytössä ryhmissä ja siitä lasten on helppo katsoa eri leikkimahdollisuuksia. Leikeille annetaan 
aikaa ja lapset saavat muokata tiloja leikkien mukaan. Lapset saavat leikkiä toisten kanssa halutessaan omalla äidinkielellään. Aikuiset ohjaavat ja rikastavat leikkejä 
tarvittaessa. Lasten leikeissä esiintyvät mielenkiinnon kohteet ovat pohjana toiminnan suunnittelulle.

• Yhteistyötahojamme ovat esiopetuksen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä-opettaja, esiopetuksen psykologi ja kuraattori. Teemme yhteistyötä 
myös lähikoulun opettajien kanssa.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 7



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Ymmärrämme, että aikuisella on tärkeä rooli lasten kaveritaitojen vahvistamisessa. Aikuinen on tietoinen siitä, mitä eroa on 

kiusaamisella ja riidalla. Aikuisten keskinäisellä ilmapiirillä on iso merkitys koko päiväkodin sekä ryhmien ilmapiiriin.

• Kaveritaidot ovat opittavia taitoja, joten toiminta suunnitellaan niitä tukevaksi. Havainnoimalla lasten leikkejä, kaverisuhteita ja lasten 
olotilaa saadaan tärkeää tietoa, mihin aikuisten pitää keskittyä.

• Syksyllä panostamme lapsiryhmien ryhmäytymiseen mm. laatimalla yhteiset kuvitetut säännöt, pohtimalla minkälainen on kiva kaveri,
leikkimällä ryhmäyttäviä yhteisleikkejä ja opettelemalla lasten nimiä sekä tekemällä ryhmäkohtaisen projektin Piki-materiaaliin 
pohjautuen.

• Tunnetaitoja harjoitellaan myös kuvakorttien ja pelien avulla. Tunne- ja kaverikorttien sekä tunnepelien avulla harjoitellaan 
tunnistamaan ja nimeämään tunteita. Myös tunteiden lämpömittari, jonka avulla harjoitellaan itsesäätelytaitoja, on käytössä.

• Pyrimme keskittymään hyvän huomaamiseen sen sijaan, että kiinnitämme huomiota vain ikäviin ja huonosti sujuviin hetkiin.

• Aikuinen on läsnä leikeissä ohjaamassa, sanoittamassa ja mallintamassa. Aikuinen auttaa näin myös lapsia pääsemään leikkeihin 
mukaan niin sisällä kuin ulkonakin.

• Ristiriitatilanteet selvitetään kuvia apuna käyttäen yhdessä lasten kanssa lasten kehitystasoon sopivalla tavalla. Jokaisella on
puheenvuoro mitä tapahtui, miten nyt toimitaan, miten olisi voinut toimia, miten toimitaan ensi kerralla. Selvittäessään 
ristiriitatilannetta aikuinen asettautuu lapsen tasolle. Lapsia rohkaistaan tulemaan kertomaan riidoista tai kiusaamisesta päiväkodin 
aikuisille. Esiopettajat ottavat Miniverso-menetelmän käyttöönsä.
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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
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte tasa-arvoa yksikössänne
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte yhdenvertaisuutta yksikössänne
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

• Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa päiväkodinjohtajan puhelinsoitosta vanhemmille noin kuukautta ennen päivähoitopaikan saamista. Puhelussa 
kerrotaan lyhyesti päiväkodin toiminnasta ja lapsen tulevasta ryhmästä. Tämän jälkeen ryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan 
tutustumisesta. Vanhemmalle tarjotaan mahdollisuutta tutustumiseen lapsen kanssa noin viikon ajaksi. Tämä ajanjakso neuvotellaan aina yhdessä 
vanhempien kanssa pohjautuen lapsen ja perheen tarpeisiin. Harjoittelun aikana lapsella on vanhemman kanssa mahdollisuus tutustua ryhmässä 
arjen eri tilanteisiin. Harjoitteluaikaan kuuluu yksi lounasateria yhdessä ryhmän kanssa. Lapsi voi jäädä yksin päiväkotiin päätöspäivästä alkaen.

• Aloituskeskustelu pidetään tutustumisjakson aikana. Tässä keskustelussa saadaan tärkeää tietoa lapsesta päiväkotiin. Ennen lapsen aloitusta katsotaan 
myös valmiiksi lapsen vaatteille ja tavaroille naulakkopaikka, istumapaikka yms. jotta hoidon aloitus sujuisi mukavasti ja lapsi tuntisi itsensä 
tervetulleeksi. Aloitusvaiheessa, vanhempien niin halutessa, voidaan lapsen päivästä lähettää esim. tekstiviesti tai kuva tai vanhemmat voivat soittaa 
ja kuulla, miten lapsen aamupäivä on mennyt. Näin myös vanhempien huolta ja jännitystä uudesta hoitopaikasta voidaan lieventää.

• Noin kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta ryhmän opettaja pitää varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun (vasu) vanhempien kanssa. 
Keväisin pidetään arviointikeskustelu varhaiskasvatuksen sujumisesta. Esikouluikäisten kanssa käydään leops-keskustelut syksyllä ja keväällä.

• Lapsen siirtyessä Kanteleen päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen asiasta keskustellaan aina vanhemman kanssa. Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen 
pidämme ns. siirtokeskustelun, johon vanhemmalla on mahdollisuus osallistua. Vanhempi voi myös käydä tutustumassa lapsen uuteen ryhmään. Lapsi 
käy tutustumassa muutaman kerran uuteen ryhmäänsä päiväkotipäivän aikana (esim. lyhyitä hetkiä leikkimässä, syömässä). Tulevat eskarit käyvät 
loppukeväästä tutustumassa uuteen ryhmäänsä.



• Tärkeitä yhteistyömuotoja vanhempien kanssa ovat jokapäiväiset keskustelut tulo- ja lähtötilanteissa. Vanhempien ja 
päiväkodin aikuisten kohtaaminen viestii myös lapselle, että aikuiset tekevät yhteistyötä ja lapsen asiat ovat tärkeitä. 
Lapsen vasu- ja leopskeskusteluissa ja vanhempainilloissa vanhemmilla on mahdollisuus tuoda omia näkemyksiään esiin. 
Vanhempainillat ovat vuorovaikutteisia ja niissä panostetaan tutustumiseen ja ajatustenvaihtoon. 

• Toimintakauden kuluessa otamme käyttöömme sähköisen ryhmäportfolion, jonka välityksellä perheille viestitään ryhmän 
toiminnasta ja tavoitteista. Ryhmäportfolioon dokumentoidaan viikon toimintaa ja sitä rakennetaan yhdessä lasten 
kanssa. Ryhmäportfoliota käytetään yhdessä lasten kanssa myös toiminnan arvioimiseen ja sen avulla lasten on helppo 
palauttaa mieliinsä aikaisempaan toimintaan.

• Yhteistyökumppaneitamme ovat kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, suomi toisena kielenä opettaja, 
monikielinen ohjaaja, lastensuojelu, lastenneuvola, terapeuttiset palvelut kuten puheterapeutti ja toimintaterapia, eri 
kulttuurintarjoajat kuten Kanneltalo sekä Kannelmäen peruskoulu. 

• Päiväkodissa toimii myös vanhempainryhmä ja vanhemmilla on keskenään Facebook-ryhmä. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11

Viestintä ja yhteistyö



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)

Kanteleen omat tavoitteet:

1. Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

• Henkilöstö ohjaa lapsia toiminaan Helsingin varhaiskasvatuksen arvoperustan mukaisesti.

• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ennaltaehkäistään, tunnistetaan ja puututaan syrjivään toimintaan. Hyvä ilmapiiri ja ryhmäytyminen 
ehkäisevät kiusaamista tehokkaasti. 

• Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on myös oikeus saada käsitellä tunteitaan ja ristiriitoja sekä oppia uusia asioita.

2. Yhteisen ymmärryksen luominen

• Pedagogisen keskustelun lisääminen kokousrakenteita ja opettajien suunnitteluaikaa kehittämällä. Pedagogisen keskustelun lisäämisellä 
kokousrakenteita ja opettajien suunnitteluaikaa kehittämällä luodaan yhteistä ymmärrystä Kanteleessa toteutettavasta pedagogiikasta. 
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