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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 1/2
Lapsuuden itseisarvo
• Suunnittelemme toiminnan niin, että kaikilla lapsilla
on mahdollisuus toimia omana itsenään.
• Huomioimme jokaisen lapsen.
• Lapset saavat näyttää eri tunteitaan.
• Kuuntelemme, kannustamme ja kehumme lapsia.
• Annamme positiivista palautetta.
• Annamme lapsille kasvurauhan.
• Ihmisenä kasvaminen
• Tuemme lasten kasvua ja kehitystä
yksilöllisesti.
• Opetamme lapsille, mikä on oikein ja
väärin ja miten kohdellaan muita.

Lasten oikeudet
• Lapsi saa tuntea kuuluvansa ryhmään.
• Autamme selvittämään ristiriitoja rakentavalla tavalla.
• Lapset saavat leikkiä, leikki on lapsen luontainen tapa
oppia.
• Toimimme pienryhmissä, joissa voimme huomioida
lapsen yksilöllisesti.
• Tuemme vertaissuhteita ja opetamme kaveritaitoja
leikkien ja toimintatuokioiden avulla.

Työtämme ohjaavat arvot 2/2
Terveellinen ja kestävä elämäntapa
• Opetamme terveellisiä ruokailutapoja ja
suositusten mukaista lautasmallia.
• autamme lapsia annostelemaan
ruokansa.
• Harjoittelemme lajittelua ja kierrätystä
yhdessä lasten kanssa.
• Opetamme kunnioittamaan luontoa.
• Pidämme yhdessä huolta leluista
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Perheiden monimuotoisuus
• Kohtaamme perheet kunnioittavasti ja
ammatillisesti.
• Kehitämme oppimisympäristöämme niin, että
huomioimme materiaaleissa erilaiset perheet.

6

Liikkumisen pedagogiikka
Mitä teemme:
• Ideoimme monipuolisia tapoja liikkua eri tilanteissa.
• otamme lapset mukaan suunnitteluun ja
toteutukseen
• Järjestämme yhteisiä liikuntapäiviä porrastaen
sisällä ja ulkona.
• Retkeilemme lähiympäristössä
• Olemme mukana Liikkuva Arki-hankkeessa, jonka
tavoitteena on lisätä varhaiskasvatusikäisten
liikuntaa.
• Käytämme potkupyöriä ja Urlus säätiön lahjoittamia
liikuntavälineitä.
• Pidämme taukojumppaa lasten kanssa Cuckootaukoliikunta sovelluksen avulla.
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Liikunta-ympäristö meillä:
• päiväkotien omat jumppasalit
• Ryhmien omat tilat
• Lähimetsät ja puistot
• Pirkkolan urheilupuisto
• Pitäjänmäen peruskoulun
liikuntasali
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Yksikön toimintakulttuuri
Vuorovaikutus ja ilmapiiri
on:
• Kunnioittavaa
• Avointa ja luottamuksellista
• Ryhmäsensitiivistä
Oppiva yhteisö
• Oppivan yhteisön pohjana on
pedagoginen ajatus siitä, miksi
asioita tehdään.
• Lapset ja aikuiset oppivat
yhdessä ja toisiltaan.
• Toimintaa muokataan tarpeen
vaatiessa.

Kulttuurinen moninaisuus ja
kielitietoisuus:
• Huomioimme perheiden
kulttuurit ja niihin liittyvät
tavat.
• Tutustumme lasten kanssa
eri maiden juhlaperinteisiin.
• Eri kielet saavat näkyä ja
kuulua yksikössämme.
• Käytämme Ota Koppimateriaalia kielitietoisessa
opetuksessa.
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Oppimisympäristö
Fyysinen
oppimisympäristö:
• Päiväkodit sijaitsevat
Pitäjänmäellä.
• Lähiympäristössä on
koulu, kirjasto,
leikkipuistoja,
urheilukenttä, metsää.
Oppimisympäristö on:
• kuvitettu osallisuuden ja
puheenymmärtämisen tueksi.
• leikkimiseen, tutkimiseen, liikkumiseen
ja taiteilemiseen sekä lasten omiin
ideoihin kannustava.
• siisti ja turvallinen sekä tavarat ovat
helposti lasten saatavilla.

Psyykkinen oppimisympäristö:
• muodostuu kasvatusympäristön vuorovaikutuksesta.
Lapsi
• harjoittelee tunteiden säätelyä ja vuorovaikutustaitoja
leikkien, pelien ja arjen toiminnan yhteydessä omien
taitojensa
mukaisesti.
Aikuinen
• on läsnä lasten toiminnassa : leikkien, keskustellen ja
toimien hyvän
vuorovaikutuksen mallina.
• opettaa lapselle tunteiden säätelyä.
• vastaa lapsen tarpeisiin, esimerkiksi ottamalla syliin.
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Leikin merkitys
Yksikössämme leikki on:
• osa lapsen arkea
• pitkäkestoista
• retkiä ja leikkiä luonnossa
• teemallisia leikkipäiviä

Leikin avulla
opettelemme:
• vuorovaikutusta ja
kieltä
• sosiaalisia taitoja
• motorisia taitoja
• arjen taitoja

Aikuisen rooli leikeissä:
• leikkiä mukana
• rikastaa leikkiä ja leikkiympäristöä
lasten tarpeiden ja ideoiden pohjalta
• havainnoida leikkiä
• kuvien ja tukiviittomien avulla auttaa
vuorovaikutus- ja kaveritaitojen
opettelua
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Esiopetuksen toimintakulttuuri
• Tuemme lapsen kasvua hyvään itsetuntemukseen,
tunteiden avoimeen ilmaisuun ja toiset
huomioonottavaksi ryhmän jäseneksi.
• Harjoittelemme pari- ja ryhmätyöskentely taitoja
• Annamme lapselle sopivia haasteita ja tuemme
lasta löytämään keinoja oppimiseen.
• Harjoittelemme monilukutaitoa ja turvallista median
ja digivälineiden käyttöä.
• Yksikössämme on kaksi esiopetusryhmää;
päiväkoti Kolkassa Kotkat ja Tanelissa Kimalaiset.

Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Keinoja kaveritaitojen
kehittymisen tukemiseen:

Tuemme lasten itsetuntoa sekä empatia- ja
tunnetaitojen kehittymistä:

• tuemme tunnetaitoja
• harjoittelemme läsnäoloa ja
toisten kuuntelemista sekä muita
vuorovaikutustaitoja
• kasvattaja toimii mallina
• tuemme kaverisuhteita
kannustamalla leikkimään
kaikkien kanssa
• opetamme lapsia antamaan
myönteistä palautetta esimerkiksi
kannustuspiireillä tai huomaa
hyvä korteilla

•
•
•
•
•

puhumalla ja nimeämällä lasten kanssa tunteita
tarjoamalla onnistumisen mahdollisuuksia
kannustamalla uusien asioiden kokeiluun
antamalla positiivista palautetta
huomioimalla lasten kiinnostuksen kohteet
Yksikössämme käytettyjä materiaaleja
kaveritaitojen tukemiseksi:
• Fanni tunnetaitokirjat
• Askeleittain- ohjelma
• Huomaa Hyvä – tunnekortit ja muu
materiaali
• Miniverso – sovittelu malli.

Toimintasuunnitelma 2020-2021

12

Kiusaamisen ehkäisy
• Riita- ja kiusaamistilanteissa käytämme apuna miniverso – sovittelu mallia.
• Aikuisen rooli ristiriitatilanteiden ja kiusaamisen selvittämisessä on:
• olla lasten tukena
• huolehtia, että molemmat osapuolet tulevat kuulluksi
• olla puolueeton sovittelija

• Riitatilanteista kerrotaan molempien osapuolien vanhemmille. Tarvittaessa järjestämme
tapaamisen, jossa vanhempien kanssa vielä keskustelemme tapahtuneesta.
• Näemme tärkeäksi, että kiusaaja ja kiusattu saavat kokea yhdessä positiivisia kokemuksia.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen
varhaiskasvatus
Rakennamme eettistä toimintakulttuuria
• Emme salli rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua, emmekä seksuaalista häirintää
Edistämme yhdenvertaisuutta
• Kaikilla on oikeus osallistua vaikuttamiseen
• Toimintamme perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen
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Toimintakauden tavoitteet
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia
tapoja oppia ja opiskella.
•
•
•
•

Toimintamme on vuorovaikutteista ja lasta osallistavaa.
Lapset saavat itse suunnitella ja toteuttaa toimintaa.
Vaihtelemme työtapoja toimintatuokioilla
Pääpaino oppimisessa on leikillä.

Otamme käyttöön ryhmäportfolion .
• Harjoittelemme portfolion käyttöä syksyn 2020 aikana .
• Keväällä 2021 portfolio tulee vanhempien käyttöön.
2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Opettamme lapsille luonnon arvostusta
• Liikumme luonnossa.
• Hyödynnämme ilmiöoppimista suunnittelemalla luontoon liittyvän
ryhmien tarpeita vastaavan projektin .
• Innostamme tutkimiseen esimerkiksi päiväkodeilta löytyvien
luuppien avulla.
Toimintasuunnitelma 2020-2021
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Sensitiivisyys kasvatusyhteisössä
Mitä tehdään:

Miten tehdään:

1. Olemme aidosti läsnä
• opetamme lapsille läsnäoloa
vuorovaikutustilanteissa
• tiedostamme, että aikuisten välinen
vuorovaikutus toimii mallina lapsille

1..
• Kuuntelemme, keskustelemme, olemme kiinnostuneita
lasten ajatuksista ja huomioimme heidän tunteensa.
• Toimimme kiireettömästi
• Puhumme lempeästi, rauhallisesti ja ystävällisesti.
• Kunnioitamme lasten ja kasvattajien välisiä herkkiä
vuorovaikutustilanteita.
• Arvostamme erilaisten työtapojen rikkautta.

2. Tunnistamme lasten tarpeet ja
kiinnostuksen kohteet ja vastaamme niihin

2.
• Kirjamme vasuihin ja ryhmän toimintasuunnitelmaan
lasten mielenkiinnon kohteet.
• Kehitämme toimivia käytäntöjä, jotka mahdollistavat
lasten osallistumisen toiminnan suunnitteluun.
• Laadimme säännöt ryhmälle yhdessä lasten kanssa.
• Lapset saavat vaikuttaa toimintaan käytettävään aikaan.
• Lapset arvioivat toimintaa esimerkiksi kuvien avulla.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja
varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi
•
•
•
•
•
•
•

Aloituskeskustelussa huoltajat voivat kertoa lapsestaan, toiveistaan ja odotuksistaan.
Suosittelemme lapsen ja huoltajien yhteistä tutustumisaikaa ryhmään, n.1-2 viikkoa
Havainnoimme lasta ja keskustelemme havainnoistamme moniammatillisessa tiimissä.
Pidämme lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun (vasu) yhdessä huoltajien kanssa 2 kk päästä aloituksesta. Keskustelun pohjalta laaditaan lapsen vasu.
Lapsen vasussa lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet
Neuvola päiväkodissa on 3-vuotiaiden lasten perheille tarkoitettu palvelu, jonka avulla hoituu suunterveystarkastus ja 3-vuotisterveystarkastus päiväkodissa
Neuvolan 4-vuotiaille tarkoitettu laajempi terveystarkastus on HYVE-4 keskustelu, joka käydään päiväkodissa perheiden kanssa.

•
•
•
•

Laadimme käytyjen vasukeskustelujen pohjalta ryhmän pedagogisen suunnitelman. Suunnitelma sisältää tavoitteet tulevalle toimikaudelle.
Tarkennamme vuoden aikana ryhmän pedagogista suunnitelmaa ja lasten vasuja arjen havaintojen ja huoltajien palautteiden perusteella.
Arvioimme keväällä lapsen vasussa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Lapsen siirtyessä uuteen ryhmään välitämme tiedon lapsen vahvuuksista ja ominaisista tavoista toimia uuden ryhmän kasvattajille. Kun perheelle kerrotaan lapsen siirtymisestä
toiseen ryhmään, huoltajien on tärkeä keskustella asiasta lapsen kanssa. Lapsi pääsee tutustumaan uuden ryhmän lapsiin, aikuisiin ja tiloihin etukäteen.

•

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops) laaditaan lokakuun loppuun mennessä. Keskustelu käydään yhdessä lapsen, huoltajien ja ryhmän esiopettajan kanssa.
Keskustelussa voidaan hyödyntää lapsen viimeisimmän vasun arviointia.
Keväällä käydään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman arviointikeskustelu. Keskustelun pohjalta kirjattu leops siirtyy vanhempien luvalla kouluun.
Koulut järjestävät moniammatillisen tiedonsiirtokeskustelun.
Lapsiryhmien muodostamisen keskeiset periaatteet:
Noudatamme Helsingin kaupungin ryhmien muodostamisen ohjeistusta:
• Ryhmät ovat kahden – kolmen kasvattajan ryhmiä
• Huomioimme lasten iän, kehitystason, tarpeet ja kaverisuhteet.
• Jokaisella lapsella on nimetty kotiryhmä, jonka sisällä on monin eri tavoin
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muodostettuja pienryhmiä.

•
•
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Viestintä

•
•
•
•

Viestintä ja yhteistyö

Viestimme ryhmän toiminnasta pääasiassa sähköisesti.
Lähetämme kuukausikirjeitä ja tiedotteita.
Käytämme viestivihkoa ja keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa lasta koskevista asioista.
Otamme käyttöön digitaalisen ryhmäportfolion keväällä 2021.

Huoltajien osallisuus
• Järjestämme vanhempainiltoja, joissa huoltajat voivat keskustella toiminnasta ja esittää toiveitaan.
• Kolkassa on vanhempaintoimikunta ja Tanelissa Vanhempainyhdistys.
Monialaisia yhteistyötahoja ovat:
• varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja ja suomi toisena kielenä – opettaja
• puheterapeutit , neuvola
• koulut
• Hus
Dokumentointi ja arviointi
• Dokumentoimme kuukausikirjeillä ja digitaalisen ryhmäportfolion avulla.
• Lisäksi dokumentoimme laittamalla lasten töitä seinille, ottamalla valokuvia ja päivittämällä lapsen kasvun
kansioita.
• Arvioimme toimintaamme joka viikko ja otamme kehittämisideoita lapsilta sekä heidän huoltajiltaan
• Hyödynnämme asiakaskokemuskyselyn tuloksia ja arviointikeskusteluja.
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