
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Koralli-Mustakivi



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.

3
Toimintasuunnitelma 2020-2021



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 laaja-

alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 

alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 

muodostavat Lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteet.
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Koralli-Mustakiven toimintakulttuuri

SENSITIIVISYYS OPPIMINEN YHTEISTYÖ



Yksikön toimintakulttuuri

Sensitiivisyys
”Aikuiset kuuntelee meitä ja auttaa, jos joku kiusaa. Me ollaan 
kaikki yhtä tärkeitä.”

Vy Koralli-Mustakivessä lapset ovat keskiössä: kunnioitamme jokaisen lapsen yksilöllisyyttä. 
Huomioimme lapsen ikä- ja kehitystason, jotta jokainen lapsi tulee kuulluksi.

• Huomaamme herkästi lapsen sanalliset ja sanattomat aloitteet
• Havainnoimme lasta, keskustelemme lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, käytämme 

tarvittaessa kuvatukea
• Reflektoimme aktiivisesti työtämme, omia asenteitamme ja keskustelemme yhdenvertasuuteen 

liittyvistä asioista työyhteisössämme.
• Olemme herkkiä huomaamaan lasten välisessä vuorovaikutuksessa olevat tilanteet, joissa joku 

lapsi jää syrjään ja puutumme kiusaamistilanteisiin välittömästi.
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Yksikön toimintakulttuuri 1

Oppiminen
”Aikuiset auttaa meitä oppimaan erilaisia juttuja. 
Joka päivä tehdään erilaisia asioita ja hauskaa oppia uutta!”

Oppiminen on ihmettelyä ja oivaltamista. Vy Koralli-Mustakivessä lapset pääsevät oppimaan 
heille luontaisten tapojen kautta: leikkien, liikkuen, taiteillen ja tutkien. Oppimista tapahtuu 
kaikkialla: päiväkodissa ja päiväkodin aitojen ulkopuolella.

Meillä on myönteinen ote lapsiryhmätyöhön. Toimimme ratkaisukeskeisesti ja kannustavasti 
kaikissa arjen tilanteissa. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten moninaisuuden ja erilaiset 
tarpeet. Leikille on aikaa ja tilaa joka päivä.



Yksikön toimintakulttuuri 2
Yhteistyö
”Aikuiset puhuu toisilleen kivasti ja me voidaan ottaa 
niistä mallia!”

Vy Koralli-Mustakivessä kasvattajien keskinäinen yhteistyö on 
keskiössä: ystävällinen ja kunnioittava vuorovaikutus on mallina 
lapsille! Arvostamme työkavereidemme monenlaista osaamista ja 
ammattitaitoa sekä luomme mahdollisuuksia hyödyntää ja jakaa 
työntekijöiden erityisvahvuuksia (esim. musiikki, kuvakommunikaatio, 
liikunta).

Sujuva tiedonsiirto on keskeistä, jotta kaikki olemme ajan tasalla. 
Olemme jokainen itse vastuussa vuorovaikutuksemme laadusta, omien 
ajatustemme esille tuomisesta ja yhteisesti sovittuihin asioihin 
sitoutumisesta.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Huomaa 
hyvä!

Positiivinen 
pedagogiikka

Miniverso Askeleittain
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

• Vy Koralli-Mustakivessä on meneillään (loppuvuosi 2020 / alkuvuosi 2021) tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoitus ja siihen osallistuu koko yhteisö.

• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää 
toimenpidettä.
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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)

Varhaiskasvatusyksikön toimintavuodelle asettamat tavoitteet:

1. Vuosaaren retkiaarteet

2. Kaveritaidot
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Varhaiskasvatuksen aloitus

Varhaiskasvatuspaikkaa 
haetaan sähköisesti 4 

kuukautta ennen 
hoidon tarvetta

Perhe saa tiedon 
päiväkotipaikasta noin 

kuukautta ennen 
aloitusta

Aloituskäytännöistä ja 
ajankohdasta sovitaan 

päiväkodinjohtajan 
kanssa

Yhteydenotto ryhmän 
varhaiskasvatuksen 

opettajaan

Sopiminen 
varhaiskasvatuksen 

opettajan kanssa 
tutustumisjaksosta sekä 

aloituskeskustelusta

Turvallinen ja pehmeä 
aloitus
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Aloitamme yhteistyön 
perheen kanssa 

tutustumalla päiväkotiin, 
ryhmään ja henkilökuntaan

Suosittelemme huoltajille 
lyhyttä tutustumisjaksoa 

lapsenne kanssa

Suunnittelemme huoltajien 
kanssa varhaiskasvatuksen 

onnistuneen aloituksen 
lapsikohtaiseksi 

ja lapsilähtöisesti

Jokaisella lapsella on 
oikeus tutustua ryhmään 
turvallisesti lähiaikuisen 

kanssa

Jokaisella lapsella on 
oikeus tuntea itsensä 

tervetulleeksi, saada tukea 
ja lämpöä henkilökunnalta

Lapsi voi tuoda mukanaan 
turvalelun tai kuvan 

läheisistä

Järjestämme 
aloituskeskustelun perheen 

kanssa

Käymme läpi viestinnän 
tavat

kerromme yhteistyöstä 
ja ryhmän toiminnasta.

Tarvittaessa tilaamme 
tulkin

Käytämme ja käymme 
perheen kanssa läpi 

Tervetuloa 
varhaiskasvatukseen!

-aloitusopasta
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Jatkuva opinpolku

• Vy Koralli-Mustakivessä on erilaisia lapsiryhmiä, on ikäryhmiä ja sisarusryhmiä, 
erityisryhmiä ja luonnossa toimivia ryhmiä.

• Yhteistä kaikille ryhmille on juuri kyseiselle lapsiryhmälle suunniteltu, paras tapa 
toimia

• Varhaiskasvatusyksikössämme esiopetusta tarjotaan jatkossa vain päiväkoti 
Korallissa, josta lapset siirtyvät pääasiassa Puistopolun peruskouluun.

• Vasu (Varhaiskasvatussuunnitelma) ja Leops (lapsen 
esiopetuksen opetussuunnitelma) -keskustelut käydään 
perheiden kanssa vuosittain syksyllä ja keväällä. 
Suunnitelmien toteutumista arvioidaan useamman kerran 
toimintavuodessa.
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Esiopetus
Toimintakaudella 2020-2021 

• Päiväkoti Korallissa toimii kaksi esiopetusryhmää: 
Simpukat ja Metsätiaiset (metsäeskari)

• Korallin Kultakalojen integroidussa erityisryhmässä tarjotaan myös 
yksilöllisesti suunniteltua esiopetusta

• Päiväkoti Mustakivessä toimii esiopetusryhmä Timantit

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin 
ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. 
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Viestintä ja yhteistyö

Viestintä ja dokumentointi
• Tiedotteet ja viikko/kuukausikirjeet välitetään perheille sähköpostitse tai paperiversiona
• Kuvallista viestintää Instagramissa
• 2021 alkaen sähköinen ryhmäportfolio
• Yksilölliset kasvunkansiot, Lapsen hyvä päiväkotipäivä-peli lasten haastattelut
• Käynnissä olevat projektit näkyvät oppimisympäristöissä
• Lastenkokoukset, lasten toiveiden näkyville tuominen

Yhteistyö
• Syksyisin vanhempainilta ja lapsen vasu- ja leops -keskustelut
• Päivittäiset tuonti-/hakukeskustelut, tarvittaessa puhelinkeskustelut
• Moniammatillinen yhteistyö (neuvola, S2-opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, lastensuojelu, puhe- ja toimintaterapeutit, esiopetuksen oppilashuolto, 
koulu ym)

• Vasu- ja leops-keskustelut

• Koko Helsinki oppimisympäristönä
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