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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 laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 
alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 
muodostavat Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja siirtyminen 
• Varhaiskasvatuksen aloittaminen on jokaiselle lapselle ja perheelle hyvin yksilöllinen kokemus. Sopeutumisjakson aikana päiväkotiin 

jääminen voi olla vaikeaa, ja lapsi voi reagoida päiväkodin aloitukseen myös viiveellä. Alussa on normaalia, että itkua voi esiintyä enemmän. 
Varmistamme, että itkevä lapsi ei jää yksin. 

• Tarjoamme perheille ja lapselle mahdollisuuden tutustua päiväkotiin ja sen oppimisympäristöön jo ennen varhaiskasvatushakemuksen 
tekoa. Ryhmän työntekijä on yhteydessä perheeseen ennen lapsen aloittamista varhaiskasvatuksessa.

• Varhaiskasvatuksen aloitus tapahtuu muutaman päivän tai yhden viikon pituisella pehmeällä laskulla. Aluksi vanhempi kulkee lapsen 
mukana arjen tilanteissa, jättäytyen koko ajan enemmän taka-alalle.

• Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen varaamme huoltajille ajan aloituskeskusteluun, jossa he saavat kertoa lapsestaan, perheestään 
sekä odotuksistaan ja toiveistaan. Keskustelussa kasvattaja kertoo päiväkodin käytännöistä, ryhmän toiminnasta sekä päivärytmistä.

• Lue lisää varhaiskasvatuksessa aloittamisesta
Ryhmästä toiseen siirtyminen 
• Lasten iästä ja mahdollisista päiväkodin ryhmien muutoksista johtuen, vuoden aikana saattaa tulla siirtymisiä toisiin ryhmiin. 
• Lasten siirtyessä ryhmästä toiseen lapsille ja vanhemmille järjestetään tilaisuus tutustua tulevaan ryhmään. 
• Pyrimme huomioimaan lapsen kaverisuhteet siirroissa ennakoivalla suunnittelulla, jolloin siirrämme 2-3 lapsen ryhmiä.
• Opettajat huolehtivat tarvittavasta tiedonvaihdosta ryhmien työntekijöiden välillä. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops)
• Lapselle laaditaan vasu/leops noin kahden kuukauden sisällä varhaiskasvatuksen aloittamisesta. 
• Ryhmän henkilöstö havainnoi, kartoittaa sekä dokumentoi jokaisen lapsen kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia ennen vasu/leops

keskustelua.
• Keskustelun pohjalta kirjataan muutama keskeinen lapsen kehitykseen, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvä konkreettinen tavoite. 
• Lapsen vasuun/leopsiin kirjatut pedagogiset tavoitteet huomioidaan ja niitä käytetään ryhmän toiminnan suunnittelun pohjana. 
• Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään yhdessä lapsen, huoltajien ja henkilökunnan kanssa aina tarpeen mukaan, viimeistään keväällä.
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Yksikön toimintakulttuuri
• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

• Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti 
muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 
vuorovaikutuksessa. Oikealle on koottu keskeisiä 
osatekijöitä, joista toimintakulttuuri rakentuu. 

• Yksikkömme toimintakulttuuria kehitetään Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti (Hki Vasu s. 23).

• Yksikkömme Kotikallio-Sohvila muodostuu kahdesta 
toisistaan hyvin erilaisesta toimipisteestä, jotka sijaitsevat 
etäällä toisistaan hyvin erilaisten tarjoumien äärellä. 
Toimipisteiden toimintakulttuurien erityispiirteet ja tilaratkaisut 
näkyvät osaltaan ryhmien omissa pedagogisissa suunnitel-
missa. Toimintakulttuuri välittyy huoltajille ryhmien omassa 
tiedottamisessa sekä kevätkaudella käyttöön otettavien 
sähköisten portfolioiden kautta. 

• Seuraaville sivuille on koottu yksikön toimintakulttuuriin 
liittyvät keskeisiksi koetut painopisteet toimintakulttuurin 
osatekijöihin liittyen toimintavuonna 2020-2021. 
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri
Jokainen tulee huomioiduksi ja kohdatuksi omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. 

Pienryhmätoiminta on keskeisin toimintamuotomme, joka mahdollistaa turvallisen ja kiireettömän toimintakulttuurin sekä 
riittävästi aikaa vuorovaikutukselle ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiselle.

Huomioimme lapsen tunteet, tarpeet ja aloitteet:
• Havainnoimalla
• Kuuntelemalla
• Keskustelemalla

Toiminnassa korostamme positiivisuutta ja kohteliaisuutta.
Tähän liittyy kaveritaitojen, eli tunne- ja vuorovaikutustaitojen, harjoitteleminen, josta lisää toimintasuunnitelman sivulla 13.

Aikuinen on lasten saatavilla ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Ohjaamme ja kannustamme lapsia leikkiin toisten lasten 
kanssa sekä toimimme aktiivisesti tukemassa leikkiä.

Sensitiivinen vuorovaikutus oli yksi toimialamme toimintavuoden 2019-2020 painopistealueista. Koska se on keskeinen 
laatutekijä ja ilmapiiriin vaikuttava asia, päätimme pitää sen ylläpitämisen ja kehittämisen yhtenä yksikkömme tavoitteista 
myös toimintavuodelle 2020-2021. Ryhmissä käytämme vuorovaikutuksen arviointiin Kansallisen arviointikeskuksen 
vuorovaikutuksen arviointi-mallia.
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https://karvi.fi/app/uploads/2020/03/Karvi-tukee_Vuorovaikutuksen-arviointi-lapsiryhm%C3%A4ss%C3%A4.pdf
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Toimintayksikössä jokainen vastaa ja huolehtii työilmapiirin viihtyvyydestä, arvostamme jokaista työyhteisön jäsentä.
Annamme runsaasti positiivista palautetta lapsille ja toisillemme. 

Kohtaamme lapset yksilöinä sensitiivisesti jokaista arvostaen ja kunnioittaen. Lasten mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä toiveet 
huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuulemme lasten ideoita ja toiveita keskustelemalla sekä esimerkiksi lastenkokouksia 
ja haastatteluja hyödyntäen. Lapsen ikätaso huomioiden äänestämme asioista, joihin lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa, kuten pienryhmien 
nimet, unisatukirjan valinta ja retkikohteet. Osallisuus sitouttaa toimintaan ja vaikuttaa osaltaan myönteisen ilmapiirin rakentumiseen.

Toimintakulttuurissamme kannustetaan lapsia auttamaan kavereita arjen tilanteissa. He toimivat myös apulaisina arkisissa askareissa 
taitojensa mukaan.

Toimintamme perustuu sukupuolisensitiivisyyteen – jokainen on arvokas sellaisenaan. Pedagogisessa toiminnassa rohkaisemme lapsia 
tekemään valintoja ilman sukupuoleen liittyviä stereotyyppisiä rooleja. Jokaisella, niin aikuisella kuin lapsellakin, on omat vahvuusalueensa, 
jotka huomioidaan toiminnassa. Lapsia tuetaan ja kannustetaan uusien taitojen oppimiseen ja haastamaan itseään.

Henkilökunnan palavereissa käydään säännöllisesti läpi ryhmien kuulumisia ja jaetaan toimivia käytäntöjä. Säännöllisissä tiimipalavereissa 
käymme läpi lapsen kohtaamiseen liittyviä tilanteita sekä annamme toisillemme toiminnasta rakentavaa palautetta. 

Yksikössä laaditaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tilannekartoituksella ja 
siihen osallistuu koko yhteisö. Kartoituksesta nostetaan 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja aikataulutus 
alkuvuodesta 2021.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo



Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Käsittelemme lasten kanssa kulttuurista moninaisuutta monipuolisesti toimintavuoden 
kuluessa – vaalimme kaikkien oikeutta omaan kulttuuriin ja kieleen sekä keskustelemme 
niistä lasten kanssa. Annamme lasten rauhassa, eri keinoin tulla ymmärretyksi. 
Hyödynnämme kuvia toimintamme tukena. Yhteistyökumppaninamme on suomi toisena 
kielenä (S2) varhaiskasvatuksen opettaja. 

• Toimintavuoden aikana tutustumme perheiden eri kulttuureihin ja kieliin opettelemalla 
esim. tervehtimään tai kiittämään eri kielillä.

• Arjessa hyödynnämme kirjastopalveluita, Kielinupun lauluja sekä esiopetuksessa 
Lukulumo-sovellusta eri kielillä. Ryhmissä on käytössä juhlakalenteri, jonka kautta 
käsittelemme eri kulttuureihin liittyviä juhlia ja perinteitä.

• Kiinnitämme huomiota aikuisten selkeään ja yhdenmukaiseen ilmaisuun arjen 
toiminnoissa.
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Oppimisympäristöt
• Lapsia ohjataan huolehtimaan 

toimintavälineistä kuten leluista, 
liikuntavälineistä.

• Päivittäiset toiminnalliset 
pienryhmät mahdollistavat lapsen 
yksilöllisen huomioimisen ja 
osallisuuden.

• Mahdollistamme kotialueiden 
monipuolisen käytön porrastamalla 
ulkoilua.

• Huolehdimme psyykkisestä ja 
sosiaalisesta ympäristöstä. 
Toimintasuunnitelman sivut 8 ja 13.

• Oppimisympäristö muodostuu 
päiväkotien sisä- ja ulkotiloista sekä 
lähiympäristön leikkipuistoista, 
urheilukentistä, metsästä ja 
kaupungin kulttuuripalveluista.

• Molemmissa päiväkodeissa ryhmillä 
on omat kotialueet, joissa 
oppimisympäristöä muokataan 
ohjatun toiminnan sekä lasten 
ideoiden, mielenkiinnon kohteiden ja 
tarpeiden mukaisesti. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11



Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
• Olemme aktiivisesti mukana leikissä sisällä ja ulkona, rikastamme ja sanoitamme sitä sekä havainnoimme sen kulkua. 

Dokumentoimme havaintomme ja hyödynnämme niitä toiminnassamme. 

• Takaamme lapsille mahdollisuuksia leikkiin arjen jokaisena päivänä. Lasten ideoiman leikin lisäksi suunnittelemme lasten 
aloitteet huomioiden valmiita leikkitilanteita ja -ryhmiä, auttaen lapsia löytämään uusia vuorovaikutussuhteita.

• Mahdollistamme kaikille lapsille leikkiin osallistumisen ja ohjaamme yksin jääviä lapsia pääsemään leikkiin toisten lasten 
kanssa esimerkiksi mukana leikkimällä.

• Kannustamme lapsia pitkäkestoisiin leikkeihin sekä sisällä että ulkona. Leikimme pienryhmissä, jotta voimme taata 
leikkirauhan ja samalla pitkäkestoinen, sitoutunut leikki mahdollistuu.

• Erilaiset leikkimahdollisuudet ovat kaikille tuttuja ja leikkivälineet ovat helposti lasten saatavilla.

• Hyödynnämme leikissä kaikkia päiväkodin tiloja ja muokkaamme niitä säännöllisesti lasten tarpeiden ja kiinnostuksen 
kohteiden mukaan.

• Tuemme lasta leikin suunnittelussa ja kannattelemme sitä tarpeen mukaan. Jokaisella ryhmällä on käytössään 
menetelmä, esim. leikkitaulu, lasten leikkejä jäsentämään ja rauhoittamaan. Valitulla menetelmällä autetaan lasta 
sitoutumaan leikkiin ja se tarjoaa lapselle ikätasoisesti mahdollisuuden vaikuttaa leikin valintaan.

• Leikeistä ja niiden kehittämisestä keskustellaan säännöllisesti tiimipalavereissa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Päivittäinen, suunnitelmallinen pienryhmätoiminta mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen, huomioimisen ja erilaisten teemojen syvemmän 
käsittelyn.

Leikin sekä aikuisen merkitys kaveritaitojen harjoittelussa tiedostetaan kaikissa ryhmissä. Ryhmissä rauhoitetaan aikaa pitkäkestoisille 
leikeille/peleille sekä varmistetaan aikuisen tuki ja ohjaus leikeissä. Tämän onnistumisessa pienryhmätoiminta on keskeisessä asemassa. 

Ryhmissä harjoitellaan leikkimistä kaikkien lasten kanssa, esimerkiksi erilaisten leikkiporukoiden muodostaminen aikuisen tuella. Ohjaamme 
ja tuemme lapsia leikkiin liittymisessä sekä kannustamme lapsia pyytämään kavereita mukaan leikkiin.

Ryhmän aikuisilla on keskeinen tehtävä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen mallintamisessa, sanoittamisessa sekä itsesäätelytaitojen 
harjoittelussa lasten kanssa. Keskeistä on myös aikuisten tapa toimia, sanoittaa ja mallintaa esimerkiksi ristiriitatilanteissa toimimista 

Jokaisessa ryhmässä laaditaan yhdessä lasten kanssa ryhmän säännöt, ikätaso huomioiden.

Jokaisessa ryhmässä valitaan valmis toimintamalli tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn. Vaihtoehtoisesti yhdistellään olemassa olevista 
materiaaleista oma malli. Kaveritaitoja käsitellään ryhmissä monipuolisesti päivittäisissä tilanteissa. Ryhmissä voidaan hyödyntää kaveritaitojen 
käsittelyssä, lasten kiinnostustenkohteet huomioiden, esimerkiksi musiikillisia-, ilmaisutaiteellisia- tai liikunnallisia keinoja. Toimintamallilla 
”vahvistetaan kaveritaitoja, eli vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja sekä vahvistetaan lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien 
ratkaisussa.” (Helsingin varhaiskasvatuksen yhteinen tavoite 2020-2021

Ryhmissä käytettäviä materiaaleja voivat olla esimerkiksi: PIKI ja Molli-, Mielenterveysseuran materiaalit tai jotkin seuraavista: Papunet/ 
tunnekortit, Huomaa hyvä, Mahti-tunnekortit
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https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/kaveritaitokortit
https://papunet.net/materiaalia/tunnekortit
https://kaisavuorinen.com/huomaa-hyva/
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/paattyneet-hankkeet/mahti-projekti/mahti-tunnekortit/


Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Vy Kotikallio - Sohvilan yhteisössä on monialaista osaamista. Vahvuutemme on koulutustaustojen moninaisuus, jolla pystymme vastaamaan 
lasten ja perheiden tarpeisiin eri elämäntilanteissa. 

Molemmissa yksiköissä on koulutusmyönteinen ilmapiiri ja henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan. Panostamme elinikäiseen 
oppimiseen – koskaan emme voi olla täysin valmiita, vaan tiedostamme, että käytänteet, toimintamallit ja pedagogiset suuntaukset uudis-
tuvat ja me uudistamme toimintaamme tarvittaessa niiden mukana.

Suunnittelemme ja kehitämme toimintaa yhteistyössä muiden ryhmien kanssa. Säännöllisissä talopalavereissa sovimme yhteisistä asioista 
ja kaksi kertaa kuukaudessa pidettävissä opettajien ja kerran kuukaudessa pidettävissä lastenhoitajien pedagogisissa palavereissa jaamme 
osaamista ja suunnittelemme toimintaa yhdessä. 

Päiväkoti Kotikallio on mukana Helsingin kaupungin ”Innovatiiviset päiväkodit” -toiminnassa. Digivälineiden käyttö on luonteva ja kiinteä osa 
toimintakulttuuria. Toimintavuoden 2020-2021 tavoitteena on, että jokainen työntekijä tuntee iPadin sekä älytaulun perustoiminnot ja osaa 
käyttää laitteeseen yhdessä ladattuja sovelluksia, sekä kuvata ja äänittää.

Päiväkoti Sohvilassa toteutetaan säännöllistä, yli ryhmärajojen tapahtuvaa suunniteltua toimintaa. Esimerkiksi kuukausittain on koko 
päiväkodin yhteinen taidehetki, johon lapset saavat valmistella omia esityksiään. Koronasta johtuvasta poikkeustilanteesta johtuen yhteinen 
toiminta tapahtuu turvallisesti ulkotiloissa.

Molemmissa toimipisteissä ryhmät myös toteuttavat pihapedagogiikkaa yhteistyössä. Tammikuussa arvioidaan pienryhmätoimintaa ja ryhmien 
välistä yhteistyötä. Arvioinnin pohjalta mietitään rakenteiden kehittämistarpeita. 
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Viestintä ja yhteistyö
Yksikössä ollaan yhteydessä vanhempiin sähköpostitse viikko- tai kuukausikirjeiden, viestien ja ilmoitusten muodossa. Ryhmät miettivät oman 
soveltuvimman viestintätavan.

Jokaisella ryhmällä on käytössä Instagram-tili, jonka avulla teemme toimintaamme vanhemmille näkyväksi. Haluamme 
tuoda oppimisen alueita toiminnassa näkyväksi käyttämällä niitä Instagramissa #-hakusanoina.

Lapselle laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman kautta lasten huoltajat pääsevät vaikuttamaan pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja 
arviointiin. Lisäksi päivittäisissä kohtaamisissa kerromme lapsen päivästä ja arvioimme toimintaa sekä pohdimme lapsen tarpeita.
Toimintavuonna 2020-2021 ryhmät pitävät vanhempainillan ulkotiloissa tai Teams-tapaamisena verkossa koronasta aiheutuvasta 
poikkeusolosuhteista johtuen.

Dokumentoinnissa hyödynnämme digivälineitä. Käymme läpi ja arvioimme tallennettua materiaalia (kuvia, videoita, äänityksiä) yhdessä lasten 
kanssa säännöllisesti (vähintään kaksi kertaa kuukaudessa). 

Ryhmien omat toimintasuunnitelmat tehdään näkyväksi keväällä käyttöön otettavan digitaalisen portfolion avulla.

Yksikkö tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa mahdollistaen erilaiset harjoittelut ja opintoihin liittyvien projektien toteuttamisen. 
Toimintavuoden 2020-2021 aikana yhteistyötä tehdään mm. Metropolian, Helsingin yliopiston, Stadin ammattiopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Päiväkodeissa toimivat aktiiviset vanhempainyhdistykset.

Monialainen yhteistyö
Kotikalliossa ja Sohvilassa teemme yhteistyötä kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, S2-varhaiskasvatusopettajan, 
varhaiskasvatuksen fysioterapeutin, puhe- ja toimintaterapeuttien sekä neuvolan ja koulun kanssa.



Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
Lasten yksilölliset suunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka on käytössä jokaisessa lapsiryhmässä 
• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, 

opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen suunnitelmallista kasvatusta, 

opetusta ja hoitoa. 

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 

perustuvaa monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja ympäristöpalveluiden 

sekä muiden toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä.
• Kotikallio-Sohvila on mukana 2020-2021 Taideraide-toiminnassa, jonka tavoitteet ja sisältö täsmentyvät loppuvuodesta 2020. 

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:
Liikunnan ja liikkumisen lisääminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaislapsuudessa kehittyvät taidot ovat fyysisen aktiivisuuden perusta. Tutkimukset osoittavat, että liikkumistottumuksen alkavat 

urautua jo 3-vuotiaana. 
• Kotikallio-Sohvilassa mahdollistamme lasten monipuolisen päivittäisen liikkumisen ulkona ja sisällä. Yksikkö on mukana Liikkuva 

varhaiskasvatus-toiminnassa. Mallin mukaisen nykytilan arvioinnin jälkeen toimipisteissä mietitään yhteisiä ja ryhmäkohtaisia tavoitteita 
liikkumisen lisäämiseksi.

Sensitiivinen vuorovaikutus
• Sensitiivisyys varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on herkkyyttä kohdata lapsi, huomata hänen tunteensa ja tarpeensa. 

Keskeisintä on työntekijän keskittynyt, lapsen tarpeet huomioiva läsnäolo, tapa kuunnella ja keskustella, tunnistaa ja vastata lapsen 
toiveisiin ja tarpeisiin. Ryhmissä on käytössä Karvin lapsen ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen arviointimalli.  
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https://taideraide.wordpress.com/mika-taideraide/
https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi?field_tyyppi_value=All
https://karvi.fi/app/uploads/2020/03/Karvi-tukee_Vuorovaikutuksen-arviointi-lapsiryhm%C3%A4ss%C3%A4.pdf
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