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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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 laajaalaisen 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 varhaiskasvatussuunnitelmanperusteissa määritellyille
arvoille sekä Helsingin kaupungin
strategiaan 2017-2021.

Toimintasuunnitelma 2020-2021

5

Yksikön toimintakulttuuri
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Huolehdimme turvallisesta henkisestä ja fyysisestä kasvuympäristöstä rauhallisella ja välittävällä läsnäololla.
Luomme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuemme ryhmäytymistä päivittäin yhteisillä toimintatuokioilla.
Järjestämme yhteisiä vuorovaikutusta tukevia leikkejä, joissa aikuinen on mukana leikissä.
Toimimme kiireettömästi: ennakoimme, toimimme pienryhmissä, varaamme aikaa siirtymiin ja porrastamme
toimintaa.
Kuuntelemme lapsilta tulleita ideoita ja kerromme vanhemmille, mitkä ideat milloinkin olemme päättäneet
yhdessä lasten kanssa toteuttaa. Viikkokirjeen ja ryhmäportfolion avulla kerromme, miten ideoita on
toteutettu ja mitä kaikkea lapset ovat niiden kautta harjoitelleet.
Lähestymme haasteita positiivisuuden kautta kiinnittämällä huomion onnistumisiin.
Tärkeintä on tekeminen ja kokeileminen – itse matka ja siitä oppimamme asiat.
Vahvistamme lasten suomenkielellisiä taitoja sanoittamalla toimintaamme sekä laulamalla, loruilemalla ja
lukemalla.
Eri kulttuurit näkyvät vuoden aikana: monikulttuuriviikko tai monikulttuurisen vuosiympyrän eri juhlina.
Käytämme ja muokkaamme ryhmän omia tiloja mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti lasten
tarpeiden ja mielenkiintojen mukaan. Käytössämme on kuvitetut arki- ja viikkojärjestykset.
Aikuinen on aktiivisesti mukana leikkimässä samalla ohjaten ja rikastuttaen leikkiä. Aikuinen on kiinnostunut
lapsen leikeistä ja niistä keskustellaan yhdessä. Ryhmää kiinnostavista leikeistä tiedotetaan vanhemmille.
Lapsille annetaan oikeus oppia leikin kautta asioita.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Noudatamme Helsingin kaupungin Kiusaamisen vastaista ohjelmaa( KVO13)/
Positiivinen pedagogiikka, johon henkilöstö on saanut koulutuksen.
• Varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisy à tunnekasvatus (kiusaamiskäsitteen
ikätasoinen avaaminen).
• Huoma hyvä- materiaali on käytössä molemmissa päiväkodeissa.
• Hyvien kaveritaitojen pohja luodaan päivittäin aikuisen ohjaamissa turvallisissa leikeissä.
• Aikuinen ennakoi, on läsnä, sanoittaa ristiriitatilanteita ja auttaa löytämään ratkaisuja.
• Harjoittelemme tunteiden nimeämistä ja tunnistamista lasten kanssa. Käytössämme on
tunnemittarit ja –kuvat tunnekortit, kaveritaitokortit, tunteiden sanottaminen, keskustelut
lasten kanssa.
• Luemme tunne- ja kaveritaitoja käsitteleviä lastenkirjoja.
• Syksyllä tuemme ryhmäytymistä mm. leikkimällä tutustumisleikkejä.
• Aikuinen huolehtii, että kaikilla on leikkikaveri.
• Aikuinen on läsnä ja lasten saatavilla.
• Leikkiä havainnoimalla aikuiset saavat lapsista uutta tietoa.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021.
Henkilökunta on käynyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuksen. Asia käsitelty vielä kaikkien
kanssa talon palaverissa.

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasaarvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko
yhteisö.
Kartoitus tehty työyhteisössä

• 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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Toimintakauden tavoitteet
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• Olemme luoneet jokaiselle ryhmälle portfolio pohjan, joka otetaan käyttöön syksyn 2020
aikana.
• Keväällä 2021 harjoittelemme portfolion käyttöä viikoittain lähetettävänä viestinä
vanhemmille. Portfoliossa tuomme näkyväksi ryhmän toimintaa ja miten ja mitä lapset
oppivat toiminnassa. Tällaista viestintää olemme opetelleet jo syksyn 2020 aikana
viikkokirjeissä.
• Kaikki ryhmät ovat laatineet pedagogisen suunnitelman vasujen ja
vy:n toimintasuunnitelman pohjalta. Suunnitelmat pohjautuvat vasu keskusteluissa
nousseista lasten vahvuuksista, tarpeista ja vanhempien ajatuksista. Suunnitelmassa
otetaan huomioon lapsilta nousseet ideat.
• Lasten kanssa yhdessä arvioidaan toimintaa.
• Lapsi osallistuu omaan leops tai vasu keskusteluunsa.

Toimintasuunnitelma 2020-2021

9

Toimintakauden tavoitteet
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Kaupunki ja lähialue oppimisympäristönä
•
•
•
•

Jokainen ryhmä retkeilee vähintään kerran viikossa tutkien lähialueen erilaisuutta ja
nauttien sen monipuolisuudesta: metsät, kirjasto, leikkipuistot ja urheilukentät.
Toteutamme retkeilyä systemaattisesti ja vähitellen ympäristöä laajentaen ja
retken kestoa lisäten.
Esiopetusikäiset retkeilevät yhdessä kummiluokan kanssa.
Jokainen lapsiryhmä toteuttaa retken yhteen liikuntapaikkaan vuoden aikana.
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Yksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•

Liikkuvan varhaiskasvatus ohjelman hyödyntäminen
Molemmat toimintayksiköt olleet mukana ohjelmassa kaksi vuotta.
Ulkoliikuntaa kehitetään
Ohjelman käytöstä tehdään systemaattista.
Yksikölle valittu liikuntavastaavat viemään seuraavia steppejä eteenpäin
Vanhat stepit päivitetään ja uusia otetaan käyttöön
Päivittäisissä ulkoiluissamme huomioimme eri vuodenaikojen tuomat mahdollisuudet rikastuttaa
toimintaa. Aikuisen aktiivisella toiminnalla ja mukanaololla kehitämme pihaliikuntaa, esimerkiksi
rakentamalla temppuratoja, ohjaamalla liikuntaleikkejä ja pelejä

•
•
•
•
•
•

Positiivinen kohtaaminen ja pedagogiikka
Vuorovaikutuksemme on myönteistä ja perheitä kunnioittavaa.
Tervehdimme kaikkia lapsia ja aikuisia aloitteellisesti.
Kannustamme yrittämään ja harjoittelemaan haastaviakin taitoja.
Annamme positiivista palautetta jo pelkästä yrittämisestä.
Kohtaamme jokaisen lapsen päivittäin yksilöllisesti, sensitiivisesti ja aidosti.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Jokaiselle perheelle lähetetään päivähoidon aloitus video heti päätöksen jälkeen.
•
•
•
•

Aloitusjakson aikana lapsi ja perheet saavat tutustua päiväkodin arkeen ja toimintaan.
Aloituskeskustelussa perhe saa kertoa kuulumiset, toiveet ja perhetilanteensa.
Henkilöstö ja vanhemmat havainnoivat aktiivisesti lasten kehitystä.
Varhaiskasvatussuunnitelmaan eli vasuun tai lapsen esiopetussuunnitelman eli Leopsiin
kirjataan opitut taidot ja uudet tavoitteet toiminnalle. Näihin liittyvä keskustelu pidetään noin
kahden kuukauden kuluttua päiväkodissa aloittamisesta. Keskustelussa lähdemme aina
liikkeelle lasten vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista.

• Lasten vasuista ja Leopseista muodostuu ryhmien toiminnan sisällöt ja tavoitteet.
• Tänä kautena ryhmät muodostettiin ikäjakauman mukaan.
• Kun lapsi vaihtaa ryhmästä toiseen, pääsee lapsi tutustumaan uuteen ryhmään ennen ryhmän
vaihdosta.
• Lähikoulun kummiluokan ja esiopetuksen opettaja sopivat yhteistoiminnasta ja informoivat
toisiaan yhteisistä tapahtumista.
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Viestintä ja yhteistyö
• Vuorovaikutuksemme on myönteistä ja perheitä kunnioittavaa. Tervehdimme kaikkia lapsia
ja aikuisia aloitteellisesti.
• Annamme positiivista palautetta jo pelkästä yrittämisestä.
• Kerromme toiminnastamme viikkokirjeiden, ryhmäportfolioiden, päivittäisten
keskusteluiden, vasujen ja Leopsien avulla. Ryhmäportfoliossa on valokuvia, äänitteitä ja
tekstiä.
• Teemme yhteistyötä kiertävien varhaiskasvatuksen erityisopettajien, esiopetuksen
kuraattorien ja psykologien, Suomi toisena kielenä –varhaiskasvatuksen opettajan,
neuvolan, puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, HUS:n lastensairaalan, lastensuojelun ja
kulttuuritoimialan kanssa. Esiopetuksen yhteistyökouluna Hietakummun ala-aste.
• Vanhemmat pystyvät vaikuttamaan päiväkodin toimintaan ja lapsen varhaiskasvatukseen
keskustelujen, vanhempainiltojen, vanhempaintoimikunnan ja asiakaskyselyn kautta.
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