
Toimintasuunnitelma 
2019-2020
Varhaiskasvatusyksikkö Aalto-Loiske

- Tultiin tänne kasvamaan, lapsen silmin katsomaan -



• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

• Varhaiskasvatuslaki 2018

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu 

Opetushallituksen antamiin perusteisiin, Varhaiskasvatuslakiin

sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan

• Tämä toimintasuunnitelma on 
toimintakauden 2019-2020 jatkumo.

• Painopistealueet tulevat Helsingin 
yhteisistä tavoitteista,  Aalto-Loiskeen 
kehittämiskohteista ja ryhmän 
pedagogisista suunnitelmista.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai 
yksikössä pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on 

ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan kuvaus.

Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan 
toimintakauden varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

• Nämä lapset tänä vuonna – mitä se 
tarkoittaa yhteisenä varhaiskasvatustyönä 
perheiden kanssa?

• Lasten mielenkiinnon kohteisiin ja niistä 
muodostuviin tutkimusmatkoihin.

Jokaiselle lapselle laaditaan perheen kanssa Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 
suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, 

yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan 
sekä Vasu perusteisiin.
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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/uusi-varhaiskasvatussuunnitelma?pd=v
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540


Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) 

perusteissa määritellyt arvot:

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Aalto-Loiskeessa toimintakulttuuri on 

kiteytetty pedagogiikan huoneen tauluksi. 

Taulun muotoiluun ovat osallistuneet lapset, 

huoltajat, kasvattajat ja yhteistyökumppanit. 

• Arvoperusta

• Opetussuunnitelman avainsanat

• Yhteisesti sovitut toimintatavat

• Kalenterivuoden perinteet

Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä 

Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Aalto-Loiske
sijaitsee Arabianrannassa

PÄIVÄKOTI AALTO, Kaanaankuja 2

• n. 115 lapsen päiväkoti

• Kaksi kotikylää Kaislaranta ja Lummelahti

• Seitsemän ryhmää ja 20 kasvattajaa

• Seitsemän ryhmääPÄIVÄKOTI LOISKE, Gunnel Nymanin Katu 5

• n. 50 lapsen Loiskeen kotikylä

• Kolme ryhmää ja 10 kasvattajaa

”Kylä kasvattaa” Jokaisella ryhmällä on omat vastuukasvattajat ja 

kaikki aikuiset tulevat lapsille tutuiksi. Tilat ovat yhteiskäytössä porrastetusti.

Työtapana projektit ja virtamalli. Tekemisen virrassa tärkeintä on yhdessä 
tutkiminen, kasvattaja ei johdattele liikaa, eikä anna valmiita vastauksia, vaan on 
avoin lapsen maailmalle kysymyksin mitä ajattelet, mitä tulee mieleen? 

Entäs jos? Ruokitaan oivaltamisen iloa! Yhdessä, kokeillen ja oppien.
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Toimintavuoden yhteiset tavoitteet
Koko Helsingissä:

• Yhteinen laadun kehittämisen tavoite on henkilöstön ja lapsen välinen 

vuorovaikutus, sensitiivinen työote. Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit

• Toteutetaan keväällä 2020 laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa 

liikutaan sekä käytetään koko kaupunkia oppimisen ja työn teon ympäristönä.

Aalto-Loiskeessa:

• Laaja-alaisesta osaamisesta kehittämiskohde on kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu.

• Minä ja meidän yhteisömme valikoitui oppimisen alueista yksikön 

kehittämiskohteeksi.

• Oppimisympäristön ja toimintakulttuuriin liittyvät valinnat.

https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_T1319.pdf


Oppimisympäristö
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Reppuretki vähintään kerran viikossa

Syyskauden alussa lapsiryhmä etsii itselleen 

oman luontopaikan, jossa he käyvät reppuretkillä 

tarkkailemassa ja tutkimassa vuodenaikojen 

vaihtumista ja erilaisia luonnon ilmiöitä.

Lapset valitsevat itselle oman luontonimen. 

Arabianrannan luonnonläheinen ympäristö 

houkuttelee tutkimusretkille. 

Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia 

hyödynnetään aktiivisesti lasten mielenkiinnon 

kohteisiin ja projekteihin liittyen.

Oppimisympäristö sisällä päiväkodissa on muuttuva ja 

kulloisenkin ryhmän tarpeisiin muovautuva. 

Toimintaympäristöä muokataan jatkuvan arvioinnin 

periaatteella. 
Tänä vuonna kiinnitetään huomiota 

sensitiivisen työotteen kehittämiseen, joka huomioi lasten aloitteet. 

Syksyn alussa on ns. ”niukka” alku oppimisympäristön sisätilojen 

tarjoumissa.Lasten kanssa yhdessä suunnitellaan heidän suosiossaan 

olevia leikkejä ja muokataan ympäristöä sen mukaan. 

Rakennetaan erilaisia ”leikkimaailmoita” ja ympäristöjä, 

joissa toteutuu laaja-alainen toiminta. 

Lisäksi keskitytään pihan leikkitarjoumien kehittämiseen ja 

pienryhmätoimintaan reppuretkillä. 

Digitalisaatio ja kuvien käyttö ovat osa oppimisympäristöä.

Porrastettu päivärytmi ja ruokailujen vuorottelu mahdollistavat 

tilojen monipuolisen käytön. Tilojen käytöstä on sovittu päiväkodin

lapsiryhmien kesken. Sopimukset ohjaavat omalta osaltaan 

pienryhmäsuunnittelua. 

Ilmapiiri on salliva: kasvattajan tuki ja turva on aina läsnä. 

Kasvattaja on mukana lasten leikeissä sekä erilaisissa arjen tilanteissa. 

Aalto-Loiskeessa ihminen tulee aina ensin kohdatuksi ja kuulluksi. 

Sitten vasta ohjatuksi ja opetetuksi.

. 



Toimintakulttuurin kuvaus ja kehittämiskohde
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.

Toimintakulttuurin pitkäkestoinen kehittämiskohde on leikin 
pedagogiikka ja lasten aktiivinen rooli suunnittelijana. 

Se näkyy lasten mielenkiinnon kohteista lähtevän toiminnan 
leikillistämisenä ja tutkivasta toimintatavasta.

Miten? Pitkäkestoinen pienryhmän nimiprojekti ja siitä syntyvät leikit

Koko yhteisö dokumentoi #leikkimeitävieköön #leikintähtihetki alle leikin pedagogiikkaa. 
Dokumentti kuviin palataan lasten kanssa, tiimeissä sekä työyhteisössä arvioinnin 
näkökulmasta. Pihaleikkikulttuurin kehittäminen ja ”ulkoluokkatoiminta” on mahdollisuus

Lapsen kokonaisen päivän arviointi ja suunnittelu viikkosuunnitelmalomakkeeseen.

Hyödynnetään kehittämistyössä varhaiskasvatuksen uutta tutkimustietoa ja kirjallisuutta.



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 

vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 

toimijuutta tukevia toimintatapoja

Henkilöstö luo mallin, 

joka tukee lasten 

osallisuutta ja tekee 

sen näkyväksi 

huoltajille:

Otetaan vasu- ja leops

keskusteluihin yhteyteen

Mitä pidät päiväkodista 

peli?

Jolla lapsi tulee kuulluksi. 

Ja hänen arviointi ja 

ajatukset tulevat näkyväksi.

Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista.

Lapsille annetaan 

suunnitelmallisesti kamera 

käyttöön ja heidät otetaan 

reporttereiksi viikkokirje 

viestintään ja some-

julkaisuihin ym oman 

toimintansa näkyväksi 

tekemiseen.

Henkilöstö kohtaa lapsen leikissä 

päivittäin. Viikoittain järjestetään 

leikkiporukoita  ryhmän 

pedagogisen suunnitelman 

pohjalta sisälle, pihalle ja retkille. 

Kasvattaja on yhtenä leikkijänä 

mukana ja sitoutuu 

alusta loppuun saakka. 

Dokumentointitapa sovitaan 

ennalta. 

Arviointi tiimiesityslistaan; 

Mitä olet leikkinyt? 

Jaetaan leikin tähtihetkiä tiimin 

kesken ja somessa. 

#leikkimeitävieköön

#leikintähtihetki

Tiimeissä arvioidaan 

henkilöstön sensitiivistä 

työotetta aivotaidot ja 

säätelyn keinulauta 

menetelmää 

hyödyntämällä.

Mitä ovat mielipeili ja  

aivotaidot?

Mielenlukutaito?

Keväällä 2020 

työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet 

sekä sovitaan kehittämistoimenpiteet seuraavalle toimintavuodelle 

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka 

mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon

-> Ryhmän pedagoginen suunnitelma

Työyhteisössä 

määritellään 

pedagogisen 

sensitiivisyyden 

käsitettä 

kehittämispäivillä ja 

kokousrakenteissa.

Vanhempainilloissa 

käytetään 

osallistavia 

menetelmiä.

Mitä 

tehdään?

Miten 

tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi
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https://satakielensiivin.wordpress.com/2018/09/28/tavoitteena-on-etta-lapsi-voittaa-lapsen-kuulemisen-peli/
https://aivotaidot.fi/mita-ovat-aivotaidot/
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/04185742/MLL_Mielenlukutaitoa_www.pdf


Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

(TAE 2020 sitova tavoite)

Kevään 2020 aikana toteutetaan ja dokumentoidaan  laaja-alainen 

ilmiöpohjainen kokonaisuus, jossa liikutaan sekä käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. 

Projekti kestää vähintään kaksi viikkoa.

Ryhmän lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista 

lähtenyt ilmiö/aihe/teema, jonka suunnittelun 

dokumentoinnissa käytetään virtamallia 

(Reunamo-Rintakorpi)

-> Tää on meidän maailma-kirja (Kati Rintakorpi)

Ryhmä ottaa projektiin mukaan Helsingin ja 

erityisesti Arabianrannan oppimisympäristönä 

tarjoamat mahdollisuudet sekä 

Ilo kasvaa liikkuen ohjelman

Liikkumiseen liittyen tehdään nykytilan kartoitus

Toimintavuoden arvioinnin yhteydessä ikäryhmä vertaistiimeissä 

tunnistetaan vahvuudet sekä jaetaan osaamista. 

Lisäksi kartoitetaan kehittämiskohteet sekä sovitaan kehittämistoimenpiteet. 

Dokumentoinnissa 

lapset  kuvaajina ja tiimi päättää 

ennalta miten projekti esillä esim. 

some, digitaalinen portfolio, 

näyttely tai muu päätösjuhla 

projektille.

Pedagoginen dokumentointi 

tukimateriaali

Tavoite

Indikaattori/ 

Mitä 

tehdään?

Kriteeri/

Miten 

tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Huomioidaan 

oppimisen alueet 

suunnittelussa ja 

toteutuksessa

Vy Aalto-Loiske 2019-2020
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Helsinki 

liikkuu

https://www.ilokasvaaliikkuen.fi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pedagoginen-dokumentointi
https://helsinkiliikkuu.fi/


Kielet ja kulttuurit 

kuuluvat ja näkyvät 

Aalto-Loiskeessa

Sanavaraston kartuttaminen toistojen kautta: 

Odottelutilanteita hyödynnetään pedagogisesti 

kielellisten taitojen kehittämiseen. 

Tiimeissä laaditaan opeteltavat sanasto-listat 

ryhmän tarpeen ja projektien pohjalta.

Viikkosuunnitelmassa osio kielet ja kulttuurit suunnittelua varten.

Kielinuppu videot materiaali käytössä kaikissa ryhmissä

Toimintaa suunnitellaan niin että se tukee 

suomen kielen monipuolista oppimista ja lapsilla 

herää innostus kokeilla eri kielillä puhumista.

Tervehdykset ja kiitokset eri kielillä esillä ja 

käytössä vuorovaikutuksessa.

Laaditaan meillä puhutaan taulu 

yhteistyössä perheiden kanssa.

Satakielikuukausi toteutuu lapsiryhmissä

helmi-maaliskuussa 2020

Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu

laaja-alaisen osaamisen kehittämiskohteena

(laaja-alainen osaaminen on kuvattu kattavasti Helsinki vasussa)
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Kulttuurimarkkinoilla aina tarjolla jotakin liittyen kieliin ja kulttuuriseen osaamiseen.

Alueella kiertävä musakärry oli Aallossa elokuussa. Ryhmät hyödynsivät soittimia tutustumisen ja ryhmäytymiseen. 

Loiskeessa on oma kattava soitinkokoelma. https://musakarry.blogspot.com/p/etusivu_24.html

Toimintavuoden aikana Aalto-Loiskeessa kartoitetaan olemassa olevat materiaalit ja työtavat. 

Tiimien kesken jaetaan ideoita sekä osaamista.

Tavoite

Indikaattori/ 

Mitä 

tehdään?

Kriteeri/

Miten 

tehdään?

Dokumentointi

Ja arviointi 

https://www.kielinuppu.fi/videot
https://musakarry.blogspot.com/p/etusivu_24.html


Mistä on hyvät kaveritaidot tehty?

Leikistä, sensitiivisestä kohtaamisesta ja   

ohjauksesta

Lapsen vasu ja leops -> lapsen vahvuuksien hyödyntäminen 

harjoiteltavissa asioissa. 

Järjestetään osaamisen jakamisen foorumi lapsen vasu ja 

leops kirjaamiseen liittyen.

Tarkastellaan työyhteisössä tämän hetkisiä olemassa olevia havainnoinnin, suunnittelun, dokumentoinnin ja 

arvioinnin prosesseja sekä toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Hyödynnetään huomioita ensi syksyn 

suunnittelussa. Mitä tulisi kokeilla uudella tavalla tai muuttaa ensi syksyyn valmistauduttaessa? 

Lisäksi huomioidaan asiakaskyselystä saatu palaute.

Laaditaan koko yksikön yhteinen 

leikkirauhan julistuksen valmis pohja, 

joka sisältää kiusaamisen ennaltaehkäisyn 

suunnitelman. 

Yhtenäinen pohja käytössä ensi syksynä. 

Minä ja meidän yhteisömme

oppimisen alueiden kehittämiskohteena

(oppimisen alueet on kuvattu kattavasti Helsinki vasussa)

Liitämme tähän yhteisöä koskevaan oppimisen alueeseen 

sensitiivisyyden kehittämiskohteen ja positiivisen 

pedagogiikan vaalimiseen; kiitä, kannusta ja kehu. 

Huomataan lapset ja toinen toisemme luonteenvahvuuksien 

eli hyveiden kautta. https://www.hyveetelamassa.fi/ ja 

käytetään positiivisen vahvuuspedagogiikan keinoja.
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Tavoite

Indikaattori

/ Mitä 

tehdään?

Kriteeri/

Miten 

tehdään?

Dokumentointi

Ja arviointi 

https://www.hyveetelamassa.fi/


Pedagoginen dokumentointi on
suunnittelua, toimintaa, 
arviointia ja kehittämistä
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Lähde: Kati Rintakorpi 2018

• Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 

varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 

oppimisen edellytysten parantaminen. 

• Toiminnan arvioinnin on oltava systemaattista ja säännöllistä, 

ja sitä pitää tehdä niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin. 

• Arvioinnin tulee perustua dokumentoituihin tosiasioihin ja 

arviointia tulee tehdä suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman 

tavoitteisiin sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan

• MITEN?

• Toimintaa rakennetaan mm. pedagogisen dokumentoinnin

verkkokurssin työtavoilla. Osa henkilökunnasta osallistuu 

arviointi koulutuksiin ja sieltä saatua uutta tietoa ja oivalluksia 

jaetaan työyhteisössä.

• Jokaisella ryhmällä on sosiaalisen median tili ja kun toiminnan 

sisällössä toteutuu opetussuunnitelman avainsanat kirjataan 

#:llä se näkyväksi sekä #helsinkioppii #lastenhelsinki ym



3. Marras-joulukuu: 
Ryhmän pedagogisen 

suunnitelman 
täydentäminen lasten 

vasujen ja 
havainnoinnin/

dokumentoinnin 
myötä

4. Tammikuu: 
Ryhmän pedagogisen 
suunnitelman arviointi 

ja täydentäminen

Kehittämsispäivässä
arvioidaan 

toimintasuunnitelman 
toteutumista.

5.  Maalis-huhtikuu: 
Ryhmän pedagogisen 

suunnitelman 
arviointia  Katse 

tulevaan. 

Talon kokouksessa 
toimintasuuunnitelman
arviointi – miten ovat 

toteutuneet?

1. Ryhmissä 
kevään/kesän 

”varaslähtö”, katse 
tulevaan 

toimintakauteen 
edelliseen peilaten: 
Alustava pohdinta ja 

suunnitelma 
erityisesti 

ryhmäytymisestä

2. Elo-lokakuu: Lasten 
havainnointi, 

vanhempainilta,  lasten 
vasut  Ryhmän 

pedagogisen 
suunnitelman laatiminen  
(Kehittämispv/Peda-ilta) 
 Näiden pohjalta 

laaditaan talon 
toimintasuunnitelma

Vy Aalto-Loiske 2019-2020
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus
• Yhteistyön perustana pidämme päivittäisiä 

kohtaamisia ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

keskusteluja. Lisäksi lähetämme kotiin sähköpostilla 

viikkokirjeen, jonka sisällön tuottamiseen lapset 

osallistuvat.

• Jokaisella ryhmällä on sosiaalisen median kanava,

joka on osa mediataitojen kehittämistä ja pedagogiikan 

näkyväksi tekemistä.

• Vanhempainiltoja järjestetään ainakin syksyllä, sekä 

tuleville eskareille kesäkuussa. 

• Syksyn alussa järjestetään perheille mahdollisuus 

tutustumiseen. Aallossa 10v. Synttärit ja 

Loiskeessa pihajuhla. Tapahtumassa jaetaan ryhmän 

huoltajien yhteystietolista leikkitreffejä ym. perheiden 

keskinäistä yhteydenpitoa varten.

• "Anna lapselle lahja -päivä” tarkoittaa sitä, että 

lapsen läheiset ovat tervetulleita viettämään 

päiväkotipäivää lapsen ryhmään. Se antaa tilaisuuden 

kokea päiväkodin arkea ja nähdä oma lapsi osana 

ryhmää. 

• Perheiden kanssa vietämme yhteisiä juhlia ja 

kutsumme heitä mukaan yhteistyöhön. 

• Vapaamuotoinen vanhempainryhmä toimii yhtenä 

ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja päiväkodin 

välillä. Siellä on myös mahdollisuus tavata muita 

vanhempia. Vanhempainryhmä kohtaa erityisesti oman 

facebook-ryhmän välityksellä ja kokouksissa. 

• Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa.

Monialainen yhteistyö
• Päiväkoti toimii monialaisessa yhteistyössä lasten ja 

perheiden tarpeiden mukaan
• kiertävän varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan

• S2-lastentarhanopettajan, neuvolan, terapeuttien, 

lastensuojelun, varhaisen tuen perhetyön, perheneuvolan 

ja esiopetuksen kuraattoripalvelun kanssa.

Muita yhteistyökumppaneita
• Aallon ja Loiskeen päiväkodit tekevät tiivistä yhteistyötä 

keskenään, Arabianrannan kirjaston sekä muiden 

Arabiarannan ja Toukolan alueen toimijoiden kanssa. 

Esiopetusvuonna Arabian koulun kanssa.

• Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään 

aktiivisesti. 
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Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen
PÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN 

Päiväkotiin hakeville lapsille ja vanhemmille järjestetään avoimien ovien 

esittelyt 2-4 krt/vuodessa, joista tiedotetaan nettisivuilla.

Pehmeällä laskulla lapsi ja perhe saavat tutustua päiväkotiin omassa 

tahdissa n. 1-2 viikon ajan. Näin muodostuu kokonaiskuva lapsen 

päiväkotipäivästä. Tutustuminen suunnitellaan lukujärjestyksen avulla, johon 

täytetään jokaiselle lapselle yksilöllisesti kuinka harjoittelu etenee. 

Ennen varhaiskasvatuspäätöstä lapsi on huoltajan vastuulla päiväkodissa. 

Hän voi jäädä päiväkotiin ilman huoltajaa varhaiskasvatuspalvelun alettua. 

Tutustuminen huoltajan kanssa voidaan aloittaa edellisellä viikolla ennen 

päätöstä.

HUOLTAJIEN LUOTTAMUSTA HERÄTTÄVÄT TEKIJÄT:

• Lyhyt tutustumisvierailu ilman lasta tai lapsen kanssa. Silloin annetaan 

päiväkodin esite ja kerrotaan toiminnasta. Laaditaan alustava 

tutustumisen suunnitelma ja annetaan aloituskeskustelulomake.

• Alku kesästä tulevan syksyn aloittajille on yksi aamu tai iltapäivä jolloin 

uudet lapset huoltajineen voivat tulla tutustumiskäynnille.

• Aloituskeskustelu käydään ensimmäisinä tutustumispäivinä.

• Kesken vuotta tuleville sovitaan yksilöllinen tutustumisen ensi käynti.

LAPSEN TURVALLISUUDEN TUNNETTA VAHVISTAVAT TEKIJÄT:

• Oma naulakkopaikka on valmiina lasta odottamassa

• Valokuvat perheestä ja tärkeistä kodin asioista muistuttava tavara 

päiväkotiin: esim. kodilta tuoksuva paita/huivi.

• Unirätti/unilelu unille. jne.

• Lapsen päivän kuvaus valokuvin

• Jos mahdollista saman ryhmän lapsi esittelee päiväkodin lapselle

LAPSEN VASU-PROSESSI

Ryhmän lastentarhanopettaja käy huoltajien kanssa keskustelun lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi syyslomaan mennessä tai noin 

kahden kuukauden kuluttua lapsen aloittamisesta. Ennen keskustelua 

huoltajat palauttavat täytetyn lapsen vasu-lomakkeen. Lapsen näkemyksiä 

päiväkodissa selvitetään esim. havainnoimalla ja ”päiväkotipelin” avulla. 

Vasukeskusteluun varataan aikaa 15-30 minuuttia ja tulkin kanssa n. tunti. 

Keskustelu kirjataan asiakastietojärjestelmään ja huoltajat saavat siitä 

tulosteen itselleen. Lasten vasu-keskusteluissa sovitut pedagogiset tavoitteet 

ovat ryhmän toiminnan suunnittelun punainen lanka.

Arviointikeskustelu käydään vähintään kerran vuodessa uuden suunnitelman 

yhteydessä ja aina silloin jos tuntuu että on tarve pysähtyä keskustelemaan 

lapsen sekä perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Keväällä ryhmästä 

toiseen siirtyville pidetään aina arviointikeskustelu.

RYHMIEN MUODOSTAMINEN JA TOISEEN RYHMÄÄN SIIRTYMINEN

Seuraavan toimintavuoden ryhmien rakenne, päivärytmi ja tilojen käyttö 

suunnitellaan keväisin lasten iän ja tarpeiden mukaan.

Aalto-Loiskeessa on tapana ottaa kesän alussa varaslähtö syksyyn. Silloin 

toiseen ryhmään siirtyvät lapset saavat tutustua uuden ryhmänsä rutiineihin 

turvallisesti kasvattajien ja ryhmässä jatkavien lasten ohjauksessa. Tämä 

helpottaa arkeen palaamista lomien jälkeen. Myös kesken toimintavuoden 

tapahtuvissa siirroissa järjestetään tutustumisjakso. Siirroista keskustellaan 

aina huoltajien kanssa.

Päiväkodin kasvattajat käyvät ryhmästä toiseen siirtyvistä lapsista palaverin, 

jotta lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät tiedot siirtyvät tulevan 

ryhmän kasvattajille. Tarpeen mukaan siirtopalaveri järjestetään yhdessä 

huoltajien kanssa.
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Esimerkki varhaiskasvatuksen aloitusviikosta
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Ennen

aloitusta

1. päivä 2.päivä 3. päivä 4. päivä 5.päivä

Leikkiä päiväkodin

pihalla esim. iltaisin 

ja viikonloppuisin 

ennen 

harjoittelujaksoa. 

Harjoittelua 

pihalla ja sisällä 

yhdessä 

huoltajan 

kanssa 

tutustuen 

lapsiryhmään ja 

kasvattajiin.

Harjoittelua pihalla 

ja sisällä yhdessä 

huoltajan kanssa 

tutustuen 

lapsiryhmään ja 

kasvattajiin.

Osallistuminen

ruokailuun.

Harjoittelua pihalla 

ja sisällä. Huoltaja 

vähän aikaa 

poissa näkyvistä 

esim. taukotilassa 

Osallistuminen 

ruokailuun.

Kurkistus 

lepohuoneeseen. 

Kotiin päivälevolle.

Harjoittelua 

pihalla ja sisällä. 

Osallistuminen 

ruokailuun ja 

päivälevolle sekä 

välipalalle.

Huoltaja voi olla 

pieniä aikoja 

poissa esim. 

taukotilassa.

Varhaiskasvatus-

palvelu alkaa. 

Lapsi jää pihalle ja 

huoltaja tulee 

lounaan jälkeen 

hakemaan.

Tutustumiskäynti jossa 

tehdään pehmeän 

laskun suunnitelma ja 

annetaan aloituspaketin 

lomakkeet.

Täytetyt lomakkeet palautuvat päiväkodille.

Aloituskeskustelu tutustumisjakson aikana.

Huoltajien

puhelu / viesti 

päiväkotiin jolla 

varmistaa lapsen 

kuulumiset päivän 

aikana

Ennen varhaiskasvatuspäätöstä lapsi on huoltajan vastuulla päiväkodissa. Hän voi jäädä päiväkotiin ilman huoltajaa sitten 

kun varhaiskasvatuspalvelu on alkanut. Tutustuminen huoltajan kanssa on mahdollista aloittaa jo edellisellä viikolla.
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Aalto-Loiskeessa 

katsotaan maailmaa lapsen silmin. 

Tutkimusmatkat minne 

ne meidät viekään …

siitä muodostuu 

toimintavuoden pedagogiikka

Löydä Aallon 

ryhmät 

Instagramista

tästä 

Löydä Loiskeen 

ryhmät 

somesta tästä!

https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/aalto
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/aalto
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/loiske/
https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/loiske/

