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Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö



Karhi-Pajamäen toimintasuunnitelma

Karhi-Pajamäessä tehdään vuosittain yhteinen 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toimintasuunnitelma. Ryhmät laativat 

pedagogisen suunnitelman, jossa pohditaan 

tavoitteita ryhmän lasten tarpeita 

vastaavaksi. Esiopetuksessa lapselle laaditaan 

esiopetussuunnitelma (LEOPS).
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri

Toimintakauden alussa panostamme ryhmähenkeen
monipuolisten ryhmäytymisleikkien avulla. Tavoitteenamme on,
että kaikki tulevat tutuksi toisilleen ja kaikkien kanssa
tullaan toimeen. Menetelmänä käytämme esimerkiksi
leikkitaulua ja vaihtelevia leikkiryhmiä. Pidämme tärkeänä, että
ilmapiiri on rohkaiseva, kannustava ja hyväksyvä. Tunteet
saavat näkyä ja kuulua. On tärkeää, että lapset oppivat
luottamaan itseensä, kokeilemaan uusia asioita ja hakevat
apua tarvittaessa. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Aikuinen
toimii esimerkkinä kunnioittavasta suhtautumisesta lapsiin ja
aikuisiin. Lapsen turvallinen olo varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa on paljolti kiinni siitä, että hän tulee kuulluksi ja
nähdyksi. Kohtaamme lapset arvostavasti.



Toimintakulttuuri

Henkilökuntamme on positiivisena mallina lapsille toiset huomioivalla
kommunikoinnilla. Koko työyhteisömme on sitoutunut toteuttamaan yksikön
toimintasuunnitelmaa, mitä tarkennamme ryhmittäin. Suunnitelmia
arvioimme pedagogisissa palavereissa, viikko palavereissa ja tiimeissä.
Henkilökunta on sitoutunut kuuntelemaan kaikkien lasten ja vanhempien
toiveita. Toiminta pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin, sekä
ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan.

Ilo, toisten arvostus ja yhdessä tekeminen ovat toimintakulttuurimme pohjana.
Lapselle turvallinen ja hyvä päivä varhaiskasvatuksessa on meille tärkeintä.
Pajamäessä toimii yksi esiopetusryhmä ja Karhissa kaksi esiopetusryhmää
Konalan koulun yhteydessä. Esiopetuksessa lapset harjoittelevat kouluvalmiuksia
ja omatoimisuutta. Vahvistamme lapsen uskoa itseensä oppijana.



Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Otamme lasten toiveet ja ideat huomioon koko vuoden aikana. Lapsille tarjotaan kertomisen ohella vaihtoehtoisia tapoja
ilmaista tarpeitaan ja toiveitaan, esimerkiksi piirtämällä tai näyttämällä kuvasta. Jokaisen mielipide ja ajatus on tärkeä.
Osallistamme vanhempia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviontiin.
Toimintakauden alussa säännöt ja sopimukset laaditaan yhdessä lasten kanssa ryhmän ikätaso huomioon ottaen.
Esiopetuksessa käytössä on haastattelulomake, joka käydään lapsen ja huoltajien kanssa LEOPS-keskustelussa. Näin
osallistamme vanhempia ja lapsia toiminnan suunnitteluun.

Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaisuutta. Otamme huomioon lasten yksilölliset tarpeet ja taidot. Kohtaamme heidät
yhdenvertaisina katsomatta ikään, sukupuoleen tai kulttuuriseen taustaan. Aikuinen näyttää hyvää mallia suhtautumalla
positiivisesti moninaisuuteen. Tuemme lasten leikkejä mielenkiinnon kohteiden mukaan sukupuoleen katsomatta.

Edistämme tasa-arvoa kohtaamalla ja ohjaamalla lapsia positiivisesti. Annamme jatkuvasti positiivista palautetta kaikille
lapsille ja puutumme herkästi syrjivään käytökseen.

Edistämme yhdenvertaisuutta korostamalla lasten vahvuuksia. Kasvattaja opettaa omalla esimerkillään lapsia hyväksymään
ja kunnioittamaan monenlaisuutta.



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Näemme kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja opimme sen myötä eri 
kulttuurien tavoista ja perinteistä, esim. juhlista. Opettelemme myös eri kulttuurien 
lauluja ja leikkejä. Positiivinen ilmapiiri vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Keskustelemme lasten kanssa avoimesti eri kulttuureista ja vastaamme heidän 
kysymyksiin. Osallistamme vanhempia ideoimaan kulttuurikasvatuksen toteutusta.

Tutustumme lapsiryhmässä oleviin kieliin kielimaistiaisten avulla. Kielet ja 
kulttuurinen moninaisuus näkyvät oppimisympäristöissä. Esimerkiksi tervehdykset 
ja eri kielten kirjaimet ovat esillä ryhmässä. Teemme säännöllisesti yhteistyötä 
alueen S-2 opettajan kanssa. Tuemme lasten kielenkehitystä kuvien, pelien ja 
leikkien avulla. Lisäksi luemme ääneen kirjoja, loruttelemme, laulamme ja 
nimeämme asioita. Kielen oppisen kannalta systemaattisuus on tärkeää. 
Käytössämme on Ota koppi- materiaali.

Laadimme yhdessä huoltajien kanssa lapsen monikielisyyden suunnitelman ja 
tavoitteet suomenkielen oppimisen osalta. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 
käytössämme on suomenkielen oppimisen ja kielenkehityksen edistämisen 
välineenä Roihuset-materiaali, joka tarjoaa lisätukea kielellisten taitojen, sanaston 
tai kommunikoinnin harjaantumiseen.



Oppimisympäristö ja leikin merkitys

Muokkaamme oppimisympäristöämme jatkuvasti yhdessä lasten kanssa leikkiin ja oppimiseen innostavaksi. Sisätiloissamme 
monipuolinen liikunta on mahdollistettu liikuntasalilla. Liikuntasalissa on monipuolisesti erilaisia välineitä ja puolapuut. 
Ryhmätilat ovat monipuolisesti lasten käytössä ja leikit valitaan lasten mielenkiinnonkohteet huomioiden.

Lapset ulkoilevat säännöllisesti virikkeellisillä pihoilla. Molemmat päiväkodit sijaitsevat metsän vieressä ja hyödynnämme 
lähialueita oppimisympäristönä monipuolisesti, esim. alueiden liikuntapaikkoja. Kaikki ryhmät retkeilevät säännöllisesti.

Toiminnassamme mahdollistamme monipuolisesti erilaisten taitojen oppimisen. Kulttuuri, taiteet, tieteet, tunnekasvatus ja 
monipuolinen liikkuminen on osa toimintaamme. Toiminnassamme innostamme lapsia oppimaan ja tutkimaan maailmaa kaikilla 
aisteillaan. Kannustamme lapsia uteliaisuuteen ja käsittelemään tietoa. Tuemme lapsia omien mielenkiinnonkohteiden 
löytämisessä.

Aikuisen osallisuus tukee monipuolista ja laadukasta leikkiä. Päiväkodissamme on leikille aikaa ja aikuiset tukevat lapsia 
lapsiryhmään liittymisessä ja leikissä. Leikissä harjoitellaan leikki- ja vuorovaikutustaitoja yhdessä lapsen kanssa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Henkilökunta kouluttautuu mini-verso toimintamalliin, jonka jälkeen 
tavoitteena on ottaa käyttöön se koko yksikössä. Miniverso on 
yksinkertainen ja selkeä sovittelun pelisääntöihin perustuva 
toimintamalli varhaiskasvatuksen maailmaan. Miniverson tavoite on 
löytää ratkaisuja – ei rangaistuksia. Sovittelutoiminta luo edellytykset 
lasta osallistavalle, kuuntelevalle, ja koko yhteisön hyvinvointia 
tukevalle toiminnalle. Ei irrallinen tekijä, vaan osa toimintakulttuuria.

Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista konfliktitilanteita. 
Ajatuksena on asenteiden muuttaminen niin, että erimielisyyksien 
ratkaiseminen nähdään enemmänkin oppimistilanteena. Sovittelussa ei 
leimata ketään, vaan osapuolet kohtaavat dialogissa ja pohtivat 
yhdessä mitä voitaisiin tehdä, että mielipahaa aiheuttanut tilanne ei 
enää toistu. Sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta toimii 
puolueettomana tukena ristiriitatilanteissa.

Menetelmä toimii kiusaamisen ehkäisyn välineenä kun lapsille 
opetetaan pienestä pitäen konfliktienhallintaa. Kaikkeen kiusaamiseen 
puututaan.
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Lapsen päivähoitopaikan varmistuttua päiväkodin henkilökunta ottaa yhteyttä perheeseen ennen hoidon alkua ja sopii 
tutustumisjaksosta. Tutustumisjakson pituus vaihtelee lapsen tarpeiden mukaisesti. Tutustumisjaksolla perhe tutustuu päiväkodin 
toimintatapoihin sekä ryhmän aikuisiin ja lapsiin. Jakson aikana saamme tietoa lapsen yksilöllisistä tarpeista, perheelle tärkeistä 
arvoista ja luomme luottamussuhteen lapseen. Aloituskeskustelu pidetään ennen hoitosuhteen alkua tai viimeistään hoidon 
alkuvaiheessa. Siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tapahtuu samojen toimintatapojen mukaisesti.

Jokaiselle lapselle luodaan toimikauden alkupuolella varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tai esiopetuksessa aloittaville 
esiopetussuunnitelma (LEOPS) yhdessä perheen kanssa ja tarvittaessa moniammatillisessa tiimissä. Ryhmän varhaiskasvatuksen 
opettaja vastaa varhaiskasvatussuunnitelman tai lapsen esiopetussuunnitelman laatimisesta. Vasu ja LEOPS pohjautuu lapsen 
vahvuuksiin sekä mielenkiinnon kohteisiin ja siihen kirjataan pedagogiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lasten 
vasut huomioidaan ryhmän toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Lisäksi keväällä käydään arviointikeskustelu yhdessä 
vanhempien kanssa.

Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisin perustein lasten ja lapsiryhmien tarpeet huomioiden. Henkilökunta varmistaa 
mahdollisimman turvallisen ja sujuvan siirtymisen uuteen ryhmään.
Tarvittaessa pidetään siirtopalaveri yhdessä perheen kanssa.

Joustava siirtyminen esiopetuksesta kouluun turvataan koulun kanssa tehdyllä yhteistyöllä vuoden aikana. Yhdessä koulun kanssa 
laaditaan esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelma. Yhteistyö pitää sisällään yhteiset tapaamiset noin kerran kuussa 
koronatilanne huomioiden.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Kirjaamme lapsilistalle tietoa lapsen päivän kulusta ja kerromme lapsen kuulumiset päivittäin. Vanhemmat voivat olla 
työntekijöihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla ja pidempiä keskusteluja varten vanhemmille tarjotaan keskusteluaikaa 
ryhmän työntekijän kanssa. Kaikki ryhmät lähettävät viikoittain viikkokirjeen johon tiivistetään kuluneen viikon tapahtumia, 
tiedotteita ja seuraavan viikon viikko-ohjelma. Jokainen ryhmä laatii oman ryhmäportfolion, joka otetaan käyttöön vuoden 
2021 alusta. Portfolion käyttöön oton jälkeen tarkastelemme viikoittaisen sähköpostin tarpeellisuutta.

Vanhempien kanssa järjestetään keskustelu vähintään kerran vuodessa varhaiskasvatuksen opettajan kanssa ja tarvittaessa 
keskusteluja voidaan pitää myös useammin. Koemme avoimen keskusteluyhteyden vanhempien kanssa tärkeäksi.

Vanhempaintoimikunta kokoontuu päiväkodilla säännöllisesti. Mukana kokouksessa on aina yksi päiväkodin edustaja. 
Toimikunta suunnittelee mukavaa toimintaa lapsille. Vanhempaintoimikunta käyttää keräämiään varoja lasten iloksi muun 
muassa erilaisten tapahtumien ja välineiden hankintaan.

Vanhempien luvalla toimintaa valokuvataan ja videoidaan. Kuvia jaetaan vanhemmille erilaisia viestintäväyliä käyttäen. Kuvia 
hyödynnetään myös erilaisissa toiminnoissa lasten kanssa.

Teemme moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi neuvolan, suomi toisena kielenä opettajan ja 
kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.
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Viestintä ja yhteistyö



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:

Henkilökunta kouluttautuu miniverso toimintatapaan ja tavoitteena on saada se koko toimintayksikön käyttöön.
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