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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.
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Toimintakulttuuri päiväkodissamme
Leikin mahdollistaminen

Vuorovaikutus ja ilmapiiri

Tunnistamme leikin kaikkiallisuuden
Lapselle luontaista toimintaa
Monipuolista, osallistavaa ja lasta
innostavaa
Tilaa mielikuvitukselle ja luovuudelle

Positiivinen pedagogiikka
Sensitiivisyys
Arvostava ja ystävällinen
Vuorovaikutus

Lapsi

Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus

Lapsen ja perheen kunnioitus ja
arvostus
Lapsuuden ainutlaatuisuus
Jokainen lapsi kohdataan omana
yksilönään
Jokaisella lapsella on oma luontainen
tapa oppia

Myönteiset kaverisuhteet
"Olen ryhmän jäsen"
Hyväksyntä, kuulluksi tuleminen
Arvostus, kunnioitus

Kulttuurinen moninaisuus
ja kielitietoisuus

Arvostamme perheiden eri kulttuuriperinteitä
Lasten kotikulttuurit tehdään näkyviksi toiminnassa
Pidämme yllä suomalaista kulttuuriperintöä
Kasvattajat ovat kielitietoisia ja rohkaisevat lasta
käyttämään kieltä monipuolisesti ja ilmaisemaan
Itseään
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Ilo Liikkua

Ilon ja hyvinvoinnin
tuottaminen
Monipuolinen liikkuminen
Erilaiset liikuntatuokiot
Luonnossa, metsässä retkeily

Oppimisympäristö

Päiväkodin sisätilat, leikkipiha
Luonto, metsä ja lähiympäristö
Meidän oma Pihlajamäki
Koko Helsinki mahdollisuuksien mukaan

Esiopetus

Esiopetus perustuu Helsingin esiopetuksen
Opetussuunnitelmaan
Päiväkoti Pihlajamäessä toimii kolme
esiopetusryhmää, joista yksi on luontoeskari.
Integroidussa erityisryhmässä järjestetään myös
esiopetusta.
Esiopetuksen oppilashuolto huolehtii lapsen
fyysisestä, sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista
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Yksikön toimintakulttuuri 1/2
Vuorovaikutus ja ilmapiiri positiivisen pedagogiikan keinoin
Positiivisen pedagogiikan avulla luomme kannustavaa, rohkaisevaa ja
hyväksyvää ilmapiiriä. Toiminnassamme otamme huomioon lasten
vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Kehutaan ja kannustetaan
yrittämisestä ja iloitaan yhdessä uuden oppimisesta. Puhumme lapsille ja
aikuisille ystävällisesti ja arvostaen.
Sensitiivisyys arjessa tarkoittaa aikuisen herkkyyttä kuunnella lasta ja
tehdä havaintoja. Tämän saavuttamiseksi ylläpidämme
pienryhmätoimintaa ja arjen kiireettömyyttä. Kasvattajilla on
mahdollisuuksia kohdata lapset yksilöllisesti huomioiden. Tuemme
osallisuutta monipuolisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa, kuulemalla
lapsia aidosti, huomioiden heidän ajatuksiaan ja vahvuuksiaan
toiminnassa. Teemme näkyväksi lapsen toiminnalliset tekemiset
ja kokemukset dokumentoimalla toimintaa.
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2
Tuemme lasten tunnetaitojen oppimista, olemalla turvana ja
tukena erilaisten tunteiden tunnistamisessa ja niidenläpikäymisessä.
Tunteiden oppimisen tukena käytämme muun muassa tunnekuvia, satuja,
käsi- ja sorminukkeja, nukketeatteria ja digitaalisia oppimismateriaaleja.
Käytössämme on lisäksi
• Erilaista kirjallisuutta kuten Molli, Fanni-sarja Jukka-Hukka ja lukuisat
muut asiaa käsittelevät lastenkirjat
• Askeleittain- ohjelma, mieli.fi- materiaalia, erilaiset tunnekuvat, tunnekello,
kiukkumittari
• Lapsiryhmissä toteutetaan erilaisia toiminnallisia leikkejä tunne- ja
empatiataitojen oppimiseen
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Oppimisympäristö 1/2
Yksikkömme leikki- ja oppimisympäristö on laaja, monipuolinen, lasta
osallistava ja kiinnostava.
Toimintaympäristömme koostuu päiväkotiemme sisätiloista, leikkipihasta
ja lähiympäristöstä, johon Pihlajamäessä kuuluvat muun muassa
leikkipuistot, luonto, metsä, urheilukentät, Viikin kirjasto ja lähiympäristön
retki- ja luonnon kulttuurikohteet, nuorisotalo. Mahdollisuuksien mukaan
myös koko Helsinki oppimisympäristönä.
Lapset ovat osallisena muokkaamassa omaa leikkiympäristöään.
Pidämme tärkeänä, että oppimisympäristö herättää lapsen luontaista
uteliaisuutta ja oppimisen halua. Huolehdimme, että tiloissa on
monenlaisia materiaaleja ja välineitä helposti lasten saatavilla. Pidämme
yhdessä huolta oppimisympäristön
siisteydestä.
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Oppimisympäristö 2/2
Oppimisympäristön turvallisuus on yhteinen asia. Arjen turvallisuuteen kuuluu vaarojen
ennakointi. Toimintavuoden aikana järjestämme poistumisharjoituksia ja käsittelemme lasten
kanssa toiminnallisesti turvallisuuteen liittyviä asioita. Psyykkinen turvallisuus kuuluu jokaisen
kasvattajan vastuulle ja olemme sitoutuneet rakentavaan ja toista arvostavaan
vuorovaikutukseen hyvässä yhteishengessä.
Lähiympäristöstä ja luonnosta nauttiminen on tärkeässä osassa
yksikkömme toimintaa. Se lähentää lapsia luontoon ja vähitellen lasten luontokäsitys vahvistuu
erilaisissa luontoympäristöissä liikkuen ja retkeillen. Siellä tarkkaillemme luonnonilmiöitä ja
tutkimme luontoa monipuolisesti. Keskustelemme havainnoista lasten kanssa. Retkillä
huolehdimme omalta osin luonnon retkikohteiden siisteyden ylläpitämisestä sekä lapsiryhmän
oman metsäpaikan siisteydestä. Käytämme askartelussa luonnonmateriaaleja ja
kierrätysmateriaaleja. Lajittelemme jätteitä ja opetamme lapsia kestävään kehitykseen
tavaroista huolehtimalla.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava
yhteisö

Leikki on mukana kaikessa toiminnassamme. Leikki on lapselle luontaista
toimintaa. Me kasvattajat kannustamme ja rohkaisemme lasta olemalla
mukana toiminnassa. Tarvittaessa monipuolistamme leikin sisältöä
mallintamalla, nimeämällä ja tarjoamalla oppimismahdollisuuksia. Jos
lapsi ei ole heti valmis uuden kokeilemiseen tai innostunut osallistumaan
leikkiin, annamme hänelle aikaa tutustua. Annamme mielikuvitukselle
tilaa ja mahdollisuuden toteuttaa leikkiä lapsen oman mielenkiinnon ja
vahvuuksien mukaan. Kasvattajina huolehdimme siitä, että jokaisella
lapsella on mahdollisuus monipuoliseen leikkiin päivän aikana.
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Liikkumisen iloa lapselle
Liikkuminen tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia lapselle. Liikunta
kehittää lapsen motorisia taitoja ja vahvistaa kehon tuntemusta. Liikumme
erilaisissa oppimisympäristöissä sisällä ja ulkona. Liikunta on leikillistä
ja moninaista – liikkumisessa tarvitaan luovuutta, ongelmanratkaisukykyä
ja mielikuvitusta.
Yhteiset liikuntahetket ja –retket antavat hyvinvointia ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Retkeilemme ja ulkoilemme joka
vuodenaikana, monenlaisissa sääolosuhteissa ja ympäristöissä ja
maastoissa. Tutkimme lähimetsiä, tutustumme lähiympäristöön. Retket
tukevat lasten fyysisiä taitoja sekä tuovat esteettisiä kokemuksia ja iloa.
Yksikkömme kuuluu Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan, joka
tukee liikkumisen pedagogiikkaa toiminnassamme.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
päiväkodissamme 1/2
Perheidemme erilaiset kulttuuriperinteet näkyvät päiväkodissamme
voimavarana. Tutustumme erilaisiin kulttuureihin mm. keskusteluiden ja
erilaisten teemapäivien kautta.
Pidämme yllä suomalaista kulttuuriperinnettä ja haluamme tutustuttaa
vanhempia ja lapsia suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin.
Kasvattajina ymmärrämme, että kieli on läsnä kaikkialla. Toimimme
kielellisenä mallina arjen vuorovaikutustilanteissa ja rohkaisemme lasta
käyttämään kieltä monipuolisesti ja ilmaisemaan itseään. Ymmärrämme
kielen keskeisen merkityksen kaikessa oppimisessa, kaveri- ja
tunnetaidoissa.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
päiväkodissamme 2/2
Lapsiryhmässä varmistamme, että jokainen lapsi tulee ymmärretyksi omalla
sen hetkisellä kielitaidollaan. Kuvat mahdollistavat lapsen
osallisuuden ilman yhteistä kieltä. Lapsen oma äidinkieli on tunnekieli,
jonka vahvistaminen on tärkeää kotona. Olemme kiinnostuneita myös lapsen
omasta äidinkielestä ja opettelemme mielellämme joitakin sanoja ja lauluja.
Suomi toisena kielenä opetusta tapahtuu kaikissa arjen toiminnoissamme yh
dessä toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Käytämme muun muassa
kielen tukemiseen pienryhmätoimintaa, lauluja, loruja, satuja ja saduttamista.
Kielinupun laulut ja Roihusten arjessa materiaali ja Kielipeda työvälineenä
ovat käytössämme.
Toteutamme yhteistyötä alueemme Suomi toisena kielenä -opettajan kanssa.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Valtakunnallisessa ja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu
tärkeinä arvoina tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joita myös yksikkömme
pyrkii edistämään päiväkodissamme.

Tasa-arvoa edistävä toimenpide yksikössämme
• Huolehdimme siitä, että jokainen lapsi pääsee ryhmän jäseneksi, tuntee
kuuluvansa ryhmään ja hän saa myönteisiä kaverisuhteita. Lasta kuullaan
aidosti, hänen ajatuksiaan ja toiveitaan huomioidaan toiminnassa.
• Hänellä on mahdollisuus päivän aikana leikkiä oman mielenkiinnon
mukaisia leikkejä ja olla osallisena kaikenlaisessa toiminnassa.
Toimintasuunnitelma 2020-2021

15

Yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide yksikössämme
• Huolehdimme siitä, että jokainen lapsi on hyväksytty omana
itsenään päiväkotimme yhteisössä.
• Kohtaamme jokaisen lapsen tasavertaisesti kunnioittaen hänen kulttuuriaan
ja kieltään.
• Lapsen kommunikaatio- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia tuetaan, jotta
hän voi olla yhdenvertainen ryhmän ja yhteiskunnan jäsen.
• Mahdollistamme jokaiselle lapselle yhdenvertaiset oikeudet
osallistua monipuoliseen toimintaan, huomioiden hänen vahvuutensa
ja tarpeensa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 1/2
Heti uuden toimintakauden alussa kasvattajat panostavat lasten
ryhmäytymiseen. Annamme aikaa tutustumiselle ja kaverisuhteiden
luomiselle.Tavoitteena on, että lapsella on tunne "Olen yksi ryhmän jäsen,
kuulun joukkoon." Kasvattajat luovat turvallisen, luotettavan ja hyväksyvän
ilmapiirin, mikä tukee lasta. Yhdessä lasten kanssa mietimme, millainen
on hyvä kaveri ja miten toimimme ryhmässä. Yhteiset säännöt luovat
turvaa, viihtyisyyttä ja luottamusta.
Lapset ovat osallisena miettimässä omia vahvuuksiaan ja kaverien
vahvuuksia. Tämä tukee lasten itseluottamusta, tunnetaitoja ja
hyvinvointia. Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen ja tunteiden
sanottaminen antaa taitoja kaverisuhteisiin ja vahvistaa
vuorovaikutustaitoja.
Toimintasuunnitelma 2020-2021

17

Kannustamme hyviin kaveritaitoihin 2/2
Toiminnassa tuemme kaveritaitoja muun muassa:
•
•
•
•
•
•

Kasvattaja havainnoi, on osallisena ja tukee leikkitilanteita.
Kasvattaja puuttuu aina ennakoivasti mahdollisiin ristiriitatilanteisiin.
Ristiriitatilanteet selvitämme yhdessä lasten kanssa.
Käytämme positiivista pedagogiikkaa – Huomaa hyvä.
Kasvattaja huomioi lasten iän ja kehitystason.
On tärkeää antaa kummankin osapuolen tulla kuulluksi- lapset
saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta.
• Haetaan yhdessä ratkaisu tilanteeseen ja sovitaan riitatilanne.
• Vanhemmille kerrotaan aina tarvittaessa tilanteesta.
• Noudatamme kiusaamisen vastaista ohjelmaa KVO13.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Tutustuminen
Lapsen aloittaessa päivähoidossa, sovitaan vanhemman kanssa lapsen
tutustumisesta omassa lapsiryhmässä. Tutustuminen tapahtuu yhdessä
vanhemman kanssa ja siihen varataan aikaa lapsen tarpeiden mukaan.
Näin myös vanhemmat pääsevät tutustumaan lapsiryhmän arkeen ja
toimintaan.
Hoitosuhteen alussa vanhemmat käyvät ryhmän varhaiskasvatuksen
opettajan kanssa aloituskeskustelun. Keskustelussa huomioidaan
vanhempien toiveita hoitoon, opetukseen ja kasvatukseen liittyen.
Samalla keskustellaan myös lapsiryhmän rakenteesta ja
toimintatavoista.
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Lapsen vasuprosessi – yhteisesti sovitut käytännöt 1/2

Lapsen varhaiskasvatuskeskustelu eli vasu laaditaan
yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan ja vanhempien kanssa noin 2 kk
päivähoidon aloituksesta. Lapsen vasu päivitetään joka toimintavuoden
alussa syksyisin, jolloin arvioidaan myös edellisen vuoden
vasua. Keskustelussa tuodaan vanhempien ja ryhmän
kasvattajien havainnot ja näkemykset esille lapsen kasvusta
ja kehityksestä. Keskustelussa käydään läpi ryhmän toimintatavoista ja
toiminnan sisällöstä arjessa. Päätteeksi vanhempien kanssa sovitaan
yhteisistä käytännöistä.
Jos lapsella on erityisen tuen päätös, vasua arvioidaan aina kun on tarve.
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Lapsen vasuprosessi – yhteisesti sovitut käytännöt 2/2
Siirtyminen toiseen ryhmään tai toisen yksikköön
Kun lapsi siirtyy päiväkodin sisällä toisen ryhmään kasvatustiimi käy
tutustumassa lapsen tulevaan ryhmään yhdessä lapsen kanssa.
Tutustuminen tapahtuu leikin ja ryhmävierailun avulla. Myös
vanhemmille mahdollistetaan tutustuminen uuteen ryhmään lapsen
kanssa. Lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen pidetään tarvittaessa
siirtopalaveri, jossa vanhemmat ovat osallisena. Huolehdimme, että
tarvittava tieto lapsesta siirtyy uuteen varhaiskasvatusyksikköön
vanhemman luvalla.
Leops-keskustelu (lapsen esiopetuksen suunnitelma)
Laaditaan 2-3kk kuluttua esiopetuksen aloituksesta yhdessä
vanhempien kanssa. Leopsia arvioidaan keväällä ja tarvittaessa aina
kun on tarve.
nnitelma 2020-2021
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Opinpolun jatkuminen, siirtyminen kouluun
Esiopetusvuonna esiopettajat tekevät yhteistyötä lähikoulujen
alkuopettajien kanssa. Jokaisella esiopetusryhmällä on nimettynä oma
kummiluokka, jonka kanssa järjestyy vuoden aikana yhteistoimintaa.
Tiedonsiirto tulevan koululaisen asioista tapahtuu aina vanhempien
luvalla leops-lomakkeen avulla, sekä yhteisissä keskusteluissa koulun
kanssa.
Erityisen tuen asioissa käymme keskustelua lapsen asioista esiopetuksen
psykologin ja esiopetuksen kuraattorin kanssa. Tarvittaessa he ovat
valmiita osallistumaan myös päiväkodissa leops-keskusteluun, missä
vanhemmat ovat mukana.
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Viestintä ja yhteistyö 1/2
Pidämme tärkeänä yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta. Keskustelemme
vanhempien kanssa päivittäin lapsen tuonti- ja hakutilanteissa, Vasuja Leops - keskusteluissa, sekä erityisvarhaiskasvatuksen Hojks keskusteluissa (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma). Vanhemmat ovat tervetulleita vanhempainiltoihin, erilaisiin
tapahtumiin ja juhliin. Vanhempien arvoja, mielipiteitä ja toiveita päiväkodin
toiminnasta, sekä oman lapsen varhaiskasvatuksesta kartoitetaan
keskusteluissa ja kyselyillä.
Viestintä on tärkeä osa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Jokainen
ryhmä tiedottaa sähköisesti omasta toiminnasta, tapahtumista sekä
ajankohtaisista asioista. Vanhemmat voivat myös soittaa tai lähettää
tekstiviestin tarvittaessa. Eteistiloissa, ilmoitustauluilla on myös nähtävillä
toiminnan viikko-ohjelmat, toiminnan dokumentointia ja tiedotteita.
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Viestintä ja yhteistyö 2/2
Ryhmillä on käytössä tammikuusta 2021 alkaen ryhmäportfolio,
johon kasvattajat dokumentoivat lapsiryhmänsä toimintaa. Vanhemmat
saavat oikeudet portfolioon ja tämän avulla saavat tietoa toiminnasta
monipuolisesti. Tuolloin Instagram ja Facebook sivustoista luovutaan.
Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat alueen Suomi toisena
kielenä varhaiskasvatuksen opettaja, alueen kiertävä
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuvola, seurakunta, lastensuojelu,
lapsiperheiden sosiaaliohjaus sekä kirjasto ja kirjastoauto ja nuorisotalo.
Helsingin eri kulttuuritoimijoiden kanssa teemme
yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Alueen koulujen kanssa
tehtävä yhteistyö on tärkeää esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä.
Yhteistyö esiopetuksen kuraattorin ja -psykologin kanssa tarvittaessa.
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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)
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Yksikön asettama oma tavoite
Kielen tukeminen
• Vahvistaa ja tukea lapsen kielen oppimista monipuolisessa toiminnassa
laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden eri sisältöjä toteuttaen.
• Kasvattajat luovat hyväksyvän ja luotettavan vuorovaikutteisen ilmapiirin,
mikä tukee lapsen itseilmaisua ja osallisuutta päivän aikana.
• Kasvattajat ovat kielitietoisia, osallisena lasten leikeissä ja mallintavat
omalla esimerkillään tarvittaessa leikin kulkua.
• Oppimisympäristöä muokataan kieltä tukevaksi ja käytetään
monipuolisesti erilaista materiaalia kielen tukena; kuten
• Roihusten arki, Kieli-peda, kuvat, kirjat, lorut, musiikki, liikunta, draama
erilaisissa ympäristöissä.
• Kasvattajat arvioivat omaa ja tiimin toimintaa, sekä vuorovaikutusta lasten
ja aikuisten välillä ja omaa kielitietoisuuttaan.
Toimintasuunnitelma 2020-2021
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