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Toimintasuunnitelman laatiminen

• Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan.

• Tähän vuosittain päivitettävään suunnitelmaan olemme kirjanneet 

kaupungin yhteisten tavoitteiden lisäksi Karavaanin ja Keulan 

kasvatustoiminnan kivijalan, painotukset sekä arjen toimintatapoja ja 

oppimistavoitteita.
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Karavaanin ja Keulan 
toiminta-ajatukset

• Karavaani on lasten oma talo, jonne lapsi tulee

leikkimään

oppimaan

kasvamaan

kokemaan

tutkimaan

elämään

ja josta lapsi liukuu turvallisesti kouluun

yhteistyössä vanhempien kanssa.

• Keulassa annamme lasta kannustavaa varhaiskasvatusta ja 

esiopetusta, jossa huomioidaan leikin merkitys ja arjen 

arvokkuus. Arvostamme hyviä tapoja, huumoria ja avointa 

vuorovaikutusta lasten, vanhempien ja henkilökunnan 

kesken. 
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Kasvatusnäkemyksemme – näkökulmalla on väliä
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• Ajattelutavan muutos luo myönteisen hengen työhömme. 

• Lasta kannustava kasvatus perustuu ratkaisukeskeiseen Muksuoppiin.



Toimintakulttuurimme
kulmakivet

Ammattitaito

• Henkilöstö on motivoitunutta ja ammattitaitoista

Arvostus

• Kuuntelemme ja arvostamme lapsia sekä perheitä 

Leikin ilo

• Leikin ilo mahdollistaa kasvun ja oppimisen

Yhteistyö

• Yhdessä perheiden kanssa toimien rakennamme 

hyvää lapsuutta

Perinteet

• Päiväkoteihimme muodostuneet juhla- ja 

tapahtumaperinteet vahvistavat yhteisöllisyyttä
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

• Suurin osa uusista lapsista aloittaa päivähoidon toimintakauden alussa elokuussa. Keväällä 

päivähoitopäätöksen saaneet perheet kutsumme tutustumistilaisuuteen kesäkuun alussa. 

Sovimme jokaisen perheen kanssa yksilöllisesti lapsen tutustumisen ja aloituksen käytännöt.

• Jokainen lapsi saa ryhmän aikuisista kuvan tervetulotoivotuksena päiväkotiin. Perheenjäsenten 

kuvat taas usein lohduttavat pientä tulokasta päiväkodin arjessa. 

• Olemme tehneet perheille annettavaksi ”Nappe-vihkosen”, jossa kerromme kuvin ja sanoin 

lapselle ja vanhemmille päivän kulusta päiväkodissa.

• Aloituskeskustelun käymme vanhemman kanssa sovitusti lapsen ja vanhemman tutustuessa 

päiväkotiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa 

viimeistään 2 kk hoidon aloituksesta. Suunnitelmaa päivitetään vuoden mittaan. 

• Lasten siirtyessä ryhmästä toiseen lapsille ja vanhemmille järjestetään tilaisuuksia tutustua 

tulevaan ryhmään. Huomioimme lapsen kaverisuhteet mahdollisuuksien mukaan ryhmästä 

toiseen siirroissa.
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Oppimisympäristö

• Lämmin, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri on mielestämme tärkein oppimisympäristön      

laatuun vaikuttava tekijä. 

• Karavaanissa ja Keulassa lapsen oppimis- ja toimintaympäristönä sisätilojen lisäksi ovat      

suuret piha-alueet, lähiluonto sekä vaihtelevasti Helsingin monipuoliset oppimisympäristöt, 

esim. Vuotalo.

• Jokaisessa lapsiryhmässä on pohjana kasvattajien tekemä suunnitelma tilojen käytöstä –

120 lapsen talossa selkeä struktuuri tilojen jakamisessa on välttämätöntä, jotta leikki- ja 

toimintarauha mahdollistuvat ja kaikki tilat saadaan hyödynnettyä.

• Rakennamme yhdessä lasten kanssa leikkiin ja oppimiseen innostavan toimintaympäristön. 

Metsä on tuttu, mieluinen ja yhä tärkeämpi paikka toiminnallemme. Siellä ihmettely, 

tutkiminen, liikkuminen ja leikkiminen sujuvat kuin luonnostaan.
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Oppimisympäristöjä
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Toimintavuoden yhteiset tavoitteet: 

1. Toimimme sensitiivisesti ja havaitsemme lasten aloitteet sekä vastaamme niihin lasten 

osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla

Lupauksemme lapselle:

- Teen kaikkeni, että onnistut

- Mielipiteesi on minulle tärkeä

Ryhmien pedagogisissa suunnitelmissa on kirjattu menetelmät, toiminta ja arvio 

2. Toteutamme yhteisöllisyyttä vahvistavan pitkäkestoisen ilmiöpohjaisen taideprojektin, jossa 

hyödynnämme koko kaupunkia oppimisen ympäristönä

- Karavaanissa Musiikin vuosi

- Keulassa poikkitaiteellinen projekti, jossa kaikkien ryhmien tarinat nivotaan yhteen 

teemalla UNI   
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

• Annamme paljon aikaa leikille. Leikki tuottaa 

lapselle loputonta iloa. Se on myös tärkein ja 

luontevin oppimisen väylä. 

• Leikissä ja leikin avulla yhdessä oppien 

mahdollistuu lasten tasavertaisuus ja osallisuus. 

Lisäksi lasten vuorovaikutuksen, tunteiden ja 

ilmaisun taidot kehittyvät.

• Lasten itse valitsemat ja ohjatut leikit 

vuorottelevat. Tarpeen mukaan autamme lasta 

leikkien ideoinnissa ja sanallistamisessa. 

• Välillä otamme leikissä roolin kannatellaksemme 

leikkiä eteenpäin.
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Oppimisen alueet ja laaja-alainen osaaminen

• Monipuolisessa toiminnassa yhdistelemme eri tiedon ja taidon aloja. Lapsi on aktiivinen 

toimija. Laaja-alainen osaaminen alkaa kehittyä ja jatkuu läpi elämän. 

• Meillä perinteinen lastenkulttuuri ja taide elävät vahvasti. Sadut, pikku näytelmät ja riimittelyt 

ovat vain esimerkkinä monenlaisista ja monimuotoisista kielen ja kirjallisuuden käytöstä 

päiväkodeissamme. Kirjat ja lukeminen ovat arvossaan. Molemmissa päiväkodeissa on hyvä 

kirjasto. Sen lisäksi karavaanilaiset käyvät säännöllisesti kirjastoautossa ja Keulan lapset 

retkeilevät kirjastoon. 

• Käytämme monipuolisesti rikasta suomen kieltä ja tuemme puhuttua muun muassa kuvin ja 

tarvittaessa tukiviittomin. Näin vahvistamme suomen kielen oppimista myös monikielisestä 

ympäristöstä tuleville lapsille. Päiväkodissa läsnä olevat eri kielet ja kulttuurit rikastavat 

varhaiskasvatusympäristöämme.
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• Monilukutaito on välttämätöntä nykyajan yhteiskunnassa. Lapset pääsevät ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti esimerkiksi piirtäen, maalaten, valokuvaten ja saduttaen. 

Päiväkodeissamme on tabletteja lasten käytössä. Tablettien avulla lapset saavat kosketuksen 

digivälineiden käyttöön ja mahdollisuuksiin, kuten tiedonhakuun, videointiin, peleihin ja 

animaatioihin.

• Musisoimme ahkerasti. Laulu raikaa leikin lomassa, perushoitotilanteissa, laulupiirtäessä tai 

yhteisillä lauluhetkillä ja juhlissa. Päiväkodeissamme on käytössä monenlaisia soittimia.  

Vierailemme myös konserteissa mahdollisuuksien mukaan.

• Olemme kehittäneet ja lisänneet lasten liikkumista sisällä ja ulkona. Karavaanin suuri 

jumppasali ja suurien, uusittujen piha-alueidemme tarjoamat mahdollisuudet innostavat lapsia 

liikkumaan monipuolisesti ja paljon. Viikoittaiset metsäretket tarjoavat seikkailupaikan 

liikkuville lapsille. Lapsille tarjotaan monipuolisia liikkumisen kokemuksia: pallopelejä, 

pyöräilyä, nassikkapainia, luistelua, jumpparatoja, musiikkiliikuntaa. 
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Monipuolista toimintaa
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Yhteistyö ja viestintä

• Toimivan vuorovaikutuksen perustana on kunnioitus, avoimuus ja erilaisuuden hyväksyminen.

• Yhteistyö on mutkatonta ja välitöntä. Kuulumisia, ideoita ja ajatuksia vaihdetaan puolin ja toisin. 

Vanhemmilla on mahdollisuus esittää toiveita ja ajatuksia vanhempainilloissa ja keskusteluissa niin 

omaa lasta koskevissa kuin ryhmän / päiväkodin toimintaa koskevissa asioissa.

• Kutsumme vanhempia vuoden aikana erilaisiin toiminnallisiin tapahtumiin.  Molemmissa 

päiväkodeissa huomioimme myös isovanhemmat kutsumalla heidät vuosittain vierailulle.

• Vanhempaintoimikunnat toimivat molemmissa päiväkodeissa. Vanhemmat järjestävät yhteistä 

toimintaa ja tapahtumia.

• Päivittäisten keskusteluiden lisäksi viestimme kuulumisia ja tapahtumistamme muun muassa 

kuukauden kirjein, sähköpostiviestein, tekstiviestein ja ilmoitustaulujen tiedotusten välityksellä.

• Toimintaa tehdään näkyväksi kuvien avulla monien eri viestimien kautta.

• Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Peltonen ja S2-vo Marjaana Gyekye ovat tärkeitä 

yhteistyökumppaneitamme. Samoin neuvolan ja Vuoniityn peruskoulun kanssa meillä on sovitut 

yhteistyökäytännöt.
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Pedagoginen dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

• Dokumentoinnin, arvioinnin ja kehittämisen prosessi on läsnä toiminnan jokaisella tasolla, aina 

yksittäisestä kasvattajasta koko yksikön tasolle asti. 

• Dokumentoimme arjen toimintaa monin eri tavoin. Valokuvaamme sekä lapsia että toimintaa, 

valokuvaajina voivat toimia myös lapset. Kuvien sekä muun toiminnasta kerätyn materiaalin avulla 

muistelemme ja  arvioimme tehtyä toimintaa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Lasten ajatuksia 

kirjaamme muun muassa sadutusten, haastattelujen ja mind mappien avulla. Jokaisella lapsella on 

oma portfolio, johon tallennamme tärkeitä hetkiä vuoden varrelta. 

• Lapsilta keräämme palautetta eri tavoin, mm. havainnoimalla ja haastattelemalla. 

• Lasten vanhemmilta palautetta saamme päivittäisten keskustelujen lomassa, vasukeskusteluissa sekä 

vanhempainilloissa tai muutoin erikseen pyydettyinä toiveina esimerkiksi toiveiden puuhun tms. 

näkyväksi tehtyjä toiveita lasten toiminnasta keräten.

• Arvioimme toimintamme sisältöä, rakenteita ja vuorovaikutusta. Sen pohjalta nostamme vuosittain 

kehittämiskohteeksi jonkun osa-alueen. 

16


