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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

Kannelmäki on monikulttuurinen asuinalue, kielet ja kulttuurit kohtaavat 
luontevasti päiväkodin arjessa. Lapset oppivat arvostamaan moninaisuutta ja 
vanhemmilta saadut ajatukset ja ideat rikastuttavat omalta osaltaan 
varhaiskasvatustoimintaamme.

Varhaiskasvatusyksikössämme leikki saa näkyä ja kuulua. Syvennämme 
kuluvalla kaudella leikkiin kannustavaa toimintakulttuuria. Ohjaamme ja 
rikastamme lasten mielikuvitusta pyrkien pitkäkestoisen leikin luomiseen. 
Tarvittaessa havainnoimme ja olemme läsnä sekä lasten saatavilla. 

Pidämme huolta, että jokaisella on mahdollisuus olla osallisena leikeissä omien 
valmiuksien ja taitojen mukaan. Pysähdymme keskustelemaan, kyselemään ja 
kuuntelemaan lasten ajatuksia, ideoita sekä mielipiteitä. Leikin aikana saadun 
arvokkaan tiedon avulla lähdemme rakentamaan kokonaisuuksia ja teemoja. 
Nämä voivat olla kestoltaan mitä tahansa; viikon, kuukauden tai koko 
toimintakauden kestäviä. Leikin eläminen, yhdessä tekeminen ja ilo on keskeinen 
osa toimintakulttuuriamme.
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Esiopetuksen toimintakulttuuri
• Päiväkoti Kannelmäen eskariryhmät toimivat kerrostalon alakerrassa Soittajankuja 3:ssa. Jokaisella ryhmällä on omat kotiryhmätilat, ja lisäksi yhteiskäytössä olevia 

leikki- ja toimintatiloja. 
• Esiopetusaika on 9-13. Pääsääntöisesti toimimme omissa esiopetusryhmissämme. Käytämme työskentelytapoina myös pienryhmä- ja parityöskentelyä. Teemme 

ryhmien välillä yhteistyötä hyödyntäen kasvatushenkilöstön vahvuuksia ja erityisosaamista.

• Edistämme lasten hyvinvointia vahvistamalla lapsen osallisuutta ja mahdollisuutta tulla aidosti kuulluksi. Luomme ryhmissä yhteiset säännöt ja rajat. Sosiaalisia 
taitoja vahvistamme mm. erilaisin tunnekasvatuksen keinoin(esim. Huomaa hyvä, Miniverso). Tasa-arvokasvatus on yksi toimintamme keskeisistä arvoista.

• Arjen taitoja vahvistamme positiivisella pedagogiikalla, annamme eväät itsensä luottamiseen ja omatoimiseen pärjäämiseen: kannustamalla, kehumalla, 
painottamalla toivottuja toimintamalleja. Esikoululaisten puolesta ei tehdä asioita automaattisesti valmiiksi, vaan heitä kannustetaan omaan ajatteluun ja pohdintaan. 
Harjoittelemme yhdessä kriittistä ajattelua ja syy-seuraussuhteiden pohdintaa niin arkitilanteissa kun esiopetuksellisten sisältöjenkin parissa.

• Tuemme keskinäisiä vuorovaikutussuhteita harjoittamalla ristiriitatilanteiden ratkaisuja ja välillä konkreettisesti mallintamalla toivottuja käytöstapoja ja 
neuvottelutilanteita. Lapsille pyritään antamaan monipuoliset valmiudet ilmaista itseään ja tunteitaan. Heille luodaan oppimisympäristö, jossa jokaiselle on tilaa olla 
oma itsensä.

• Oppimiskokonaisuudet ja teemat käynnistyvät arjessa lasta kuunnellen. Ryhmän aikuiset kuuntelevat lasten toiveita, havainnoivat kiinnostuksen kohteita ja 
tarttuvat asioihin, jotka kiinnostavat ryhmässä erityisesti. Yhteisiä kiinnostavia asioita lähdetään laajentamaan aikuisen avulla suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka 
voivat olla aiheesta riippuen kestoltaan mitä tahansa päivästä, useammasta viikosta, koko toimintakauden mittaisiksi. 

• Erilaisilla tukitoimilla olevat lapset on inklusoitu tavallisiin esiopetusryhmiin, ja heidän tukensa kulkee läpileikkaavasti. Soittajankujalla työskentelee neljänä päivänä 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Esiopetuksen oppilashuollossa teemme yhteistyötä mm. kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, suomi toisena kielenä 
varhaiskasvatuksen opettajan, neuvolan, puhe- ja toimintaterapeuttien, esiopetuksen psykologin ja kuraattorin kanssa. Teemme yhteistyötä Kannelmäen 
peruskoulun kanssa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Varhaiskasvatusyksikkömme vahvuutena on pienryhmätoiminnan hyödyntäminen. Pienryhmien avulla 

syvennymme leikin maailmaan ja pystymme havaitsemaan lasten leikkialoitteet herkästi.
• Tällä toimintakaudella tarkoitus on tarkastella pienryhmätoiminnan toteutumista ryhmätasolla mukaillun lean-

työkalun avulla
• Lean työkalupakista valittiin visuaalinen taulu (kts. kuva alla), josta on helposti havaittavissa tarkastelun 

kohteena oleva asia eli pienryhmätoiminnan toteutuminen.
• Taulun tarkoituksena on myös helpottaa arviointityötä. Työkalun avulla arviointi perustuu todennettuihin 

toimintoihin. Näin ollen myös mahdollistuu pienryhmätoimintamallin syventäminen ja kehittäminen.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 9



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:
• Pienryhmätoiminnan syventäminen, kehittäminen ja arviointi ryhmissä
• Lasten liikkumisen ylläpitäminen 
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Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
aloittaminen
Kiinnitämme erityistä huomiota lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa aloittamiseen ja korostamme sen 
tärkeyttä perheille. Kyseessä on elämänmuutos, joka koskettaa koko perhettä. Lapsen varhaiskasvatuksen polku alkaa 
siitä, kun tulevan ryhmän henkilökunta ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii ensimmäisen käynnin lapsen tulevaan 
ryhmään. Aloituskeskustelu perheen kanssa luo pohjaa yhteiselle varhaiskasvatustyölle. Saamme tärkeää tietoa siitä, 
millaisen lapsen saamme ryhmään ja miten teemme yhdessä huoltajien kanssa lapsen päivistä niitä parhaita.

Arvostamme arjessa käytävää keskustelua sekä henkilökunnan, että perheiden kesken. Saamme jaettua ajatuksia juuri 
silloin, kun se on ajankohtaista ja tärkeää. Jokainen päivä on tärkeä.
Yksikössämme johtoajatuksena on ”koko kylä kasvattaa”. Tämä mahdollistaa mm. lapsen jouhevan siirtymisen ryhmästä 
toiseen. Vanhempien kanssa keskustellaan muutoksesta ja he voivat halutessaan osallistua kasvattajien kanssa 
siirtopalaveriin.

Jokaisen lapsen henkilökohtaisessa Varhaiskasvatussuunnitelmassa (Vasu) ja esiopetusikäisillä Lapsen Esiopetuksen 
suunnitelmassa (Leops) kirjataan konkreettisia toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä. Vasu- ja Leops - keskusteluista 
vastaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja. Sovitut tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan ryhmän toiminnassa ja 
lapset ovat osallisina projektien suunnittelussa. 
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Toimintakauden alkaessa pidämme ryhmittäin toiminnallisen ja osallistavan vanhempainaamun tai –illan, joissa 
avaamme ryhmien toimintaa ja pedagogiikkaa. Korostamme vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen arjessa. Vanhemmat ja isovanhemmat osallistuvat juhlaan sekä arkeen. Vanhemmille tarjotaan 
mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa yhteisiä tapahtumia ja osallistua niiden toteutukseen. Teemme 
monikulttuurisuuden näkyväksi yhdessä huoltajien kanssa.

Viestimme vanhemmille toiminnasta ryhmittäin sähköpostitse viikko- ja kuukausikirjein. Tulevan toimintakauden 
aikana otamme tammikuusta 2021 käyttöön Ryhmäportfolion. Hyödynnämme viestinnän keinona myös sosiaalista 
mediaa ja jokaisen ryhmän tilassa on myös ilmoitustaulu. 

Kehitämme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti. Lapsen vasua ja leopsia arvioidaan ja täydennetään yhteistyössä 
lasten ja huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa. Jokaisen neljävuotiaan lasten huoltajien kanssa käydään 
vasun lisäksi Hyve 4-keskustelu.

Teemme yhteistyötä lastenneuvolan kanssa ja toteutamme Neuvola päiväkodissa-toimintamallia. Toimintamallin 
avulla perheillä on mahdollisuus osallistua päiväkodissa järjestettävään 3–vuotias neuvolatarkastukseen. Muita 
yhteistyökumppaneita lastenneuvolan lisäksi on; kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä opettaja, 
lastensuojelu, Kannelmäen peruskoulu, esiopetuksen kuraattori ja psykologi, sekä puhe- ja toimintaterapia.

Vierailemme alueemme vanhusten palvelutaloissa. Päiväkoti Vanhaisen yhteistyökumppani on Kannelmäen 
Palvelutalo ja päiväkoti Kannelmäen Kannelkoti. Käymme yhdessä retkillä, teemme sirkusta, kilpailemme 
Olympialaisissa ja juhlistamme yhteisiä juhlia.
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