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1. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 

16.5.2017)

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.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista 

saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu 

perusteisiin.

Olemme osallistaneet tämän toimintakauden toimintasuunnitelmaa laatiessa yksikkömme perheitä 

vanhempainilloissa syyskuussa 2019.  Lapset ovat osallistuneet  ”Vasuista vauhtiin ”- teemapäivän 

yhteydessä haastattelujen ja kuvakorttityöskentelyn avulla. 
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2. Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


3. Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Lapsen valinta

Yhteydenotto huoltajiin/päiväkotiin ja 
tutustumisjaksosta sopiminen

Tutustumiselle varataan riittävästi 
aikaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö 

kohtaa uudet lapset ja perheet 
sensitiivisesti ja huolehtii avoimesta 

tiedon kulusta.

Tutustumisjakso (n.1vko)

-huoltajien kanssa

päiväkodin arki tutuksi eri 
toimintoihin osallistumalla

- aloituskeskustelun pitäminen, 
jossa saadaan tarvittavat tiedot 
lapsesta varhaiskasvatuksen 

tietoon 

Lapsentahtinen siirtymä
- Ilman huoltajaa

- Tiivis keskusteluyhteys perheeseen, 
kuvat ja videot tukena 

-Siirtymät päiväkodin sisällä ryhmästä 
toiseen  keskustellen huoltajien kanssa

- Ystävyyssuhteiden jatkuvuuden 
huomiointi

-Uusien ryhmien suunnittelu kevätkaudella

5

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen sekä siirtymiin liittyen vanhempia on kuultu eri tilaisuuksissa keväällä 

2019.  Perheiden toiveiden mukaan, tutustumiseen varataan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden riittävä aika. 

Päiväkodin toimintatavoista pyritään kertomaan perheille jo ennen tutustumisjaksoa. 

Mahdollisissa siirtymissä ryhmästä toiseen pyritään turvaamaan lapselle tuttujen aikuisten ja/tai lasten 

pysyvyys. Uuteen ryhmään vaihto suoritetaan saattaen (ennakkotutustuminen ja yhteistyö eri ryhmien välillä). 

Vy Ebeneser- Louhi 2019-2020 



Lapsen vasuprosessi 
vasu= lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
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Lapsen vasu

Syksyllä tai n.2kk 

varhaiskasvatuksen 

aloituksesta

Havainnointi, 

haastattelut, 

vahvuudet, 

mielenkiinnon 

kohteet

Lapsen, 

vanhempien

päiväkodin            

yhteinen 

näkemys

Ryhmän 

toiminta-

Suunnitelma

Lasten vasuista

nousseet

tavoitteet

ryhmän

toiminnalle

Suunnitelmaan 

pohjautuvaa 

varhaiskasvatusta

Pedagoginen toiminta ja

tavoitteet

Lapsen vasun 

arviointi

Kevätkaudella

Tulevat siirtymät,

Keskustelu,

ennakointi

huoltajien kanssa



Lapsiryhmien muodostaminen
Lapsiryhmien muodostamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin ohjetta.
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Lapsi on jäsen omassa iänmukaisessa pienryhmässään, jossa 
harjoitellaan päivittäin yhdessä toimimisen taitoja. Pienryhmät ovat 
luonteeltaan pysyviä ja ne muodostetaan toimintakauden alussa, kun lapsiin 
on jo jonkin verran tutustuttu. Lapset keksivät omalle ryhmälleen nimen. 
Lapselle hänen pienryhmänsä on tärkeä perusyksikkö.

Kylä (LOUHI) tai ryhmä (EBENESER)  koostuu lasten pienryhmistä. 
Kylän sisällä toimivissa ryhmissä lapset on jaettu iänmukaisesti. 
Ryhmien sisällä voidaan muodostaa myös erillisiä toiminnallisia 
pienryhmiä lasten tarpeiden mukaan (esim. leikkiryhmä, 
jumpparyhmä)Toimintamme rakentuu yhteistyölle kylien ja ryhmien 
kesken:  ruokailut, lepohetket ja ulkoilut toteutuvat yhteisesti, samoin 
leikit voivat olla eri ryhmien lasten yhteisiä. 

Varhaiskasvatusyksikkö Ebeneser-Louhi 
rakentuu yhteisöllisyyden 
periaatteelle. Haluamme, että jokainen 
lapsi ja aikuinen kokee yhteisömme 
omaksi ja turvalliseksi. Ryhmät ja kylät 
toimivat arjen yhteistyössä niin, että 
kaikki aikuiset tulevat lapsille tutuiksi. 

Vy Ebeneser- Louhi 2019-2020 



4. Yhteisöllinen Louhi oppimisympäristönä

• Louhessa toimii kolme kylää eri puolilla taloa.

• Jokaisella pienryhmällä on oma nimetty tilansa sekä kylän 

yhteisiä tiloja.

• Louhen kaikki tilat toimivat oppimisympäristönä kaikille 

pienryhmille. 

• Lapset osallistuvat tilojen nimeämiseen toimintakauden 

alussa. Meiltä löytyy mm. Käärmekäytävä, päämaja, 

Tötteröhuone, Hai-vessa, sininen eteinen, Karhunpesä 

• Lapset osallistuvat leikkiympäristöjen kehittämiseen 

• Lapset ja aikuiset rikastuttavat leikkiympäristöjä yhdessä

• Lasten toiveita kuullaan mm. leluhankinnoissa  

• Käytämme yhteisiä leikkipankkeja, joissa päiväkodin lelut 

kiertävät vuorotellen.

• Meillä on yhteiskäytössä mm. Akvaario- , Piazza ja Ateljee 

, joka muuntautuu tarpeen ja lasten toiveiden mukaisesti 

myös muuhun käyttöön ( esim. musiikkihuoneeksi) 

• Perjantaisin vietämme koko Louhen yhteistä 

siivouspäivää, jolloin siistimme yhteisen 

oppimisympäristömme seuraavaa viikkoa varten.

Historiallinen Ebeneser 

oppimisympäristönä 

Historiallisessa Ebeneserissä mennyt aika ja nykyaika 

ovat vuoropuhelussa keskenään. Fröbelin ajan 

pedagogiikka elää nykyaikaa jättipalikkarakentelussa, 

puutarhassa ja lasten pienissä työtehtävissä,

Päiväkoti sijaitsee Ebeneser-talossa , jonka 

yläkerrassa on Keski-Helsingin musiikkiopisto ja 

Lastentarhanmuseo. Yhteistyö mahdollistaa retket 

museoon, juhlat museon salissa, Kallio kukkii ja Taiteiden 

yö- tapahtumien toteuttamisen.

Ryhmillä on omat kotipesät ja lisäksi on yhteisiä tiloja 

Ateljee, Sali, ruokala, kirjasto, leikkihuone, joita kaikki 

ryhmät käyttävät päivittäin.

2.12.2019 Vy Ebeneser- Louhi 2019-2020 8



5.Yksikön toimintakulttuurin kuvaus
ja toimintakauden kehittämiskohde



• Jokainen lapsi pääsee mukaan leikkiin! Julistamme leikkirauhan toimintakauden alussa 

ja tuemme lasten kaveritaitojen kehittymistä mm. tunne- ja kaverikerhotoiminnalla (kuva)

• Rohkaisemme lapsia kohtaamaan toisiaan ja autamme ristiriitojen selvittelyssä

• Lapset tutustuvat toisiinsa yli ryhmärajojen yhteisten retkien ja leikkien välityksellä

• Pienryhmät tekevät ”piirivierailuja” toisiin ryhmiin, joissa lapset tulevat tutuksi toisilleen

• Järjestämme leikkiryhmiä, jotka tukevat lasten leikkitaitojen kehittymistä

• Luomme aikaa ja tiloja lasten pitkäkestoisille leikeille mm. porrastamalla ruokailuja ja pienryhmien toimintaa

• Lapsilla on mahdollisuus leikkiä monipuolisesti päivän aikana

• Aikuiset havainnoivat lasten leikkejä säännöllisesti 

• Aikuiset osallistuvat lasten leikkeihin spontaanisti sekä suunnitelmallisesti

• Aikuiset mallintavat erilaisia leikkirooleja  

• Opettelemme lasten kanssa yhdessä leikkipankin sekä leikinvalintataulujen käyttöä       

• Kannustamme lapsia käyttämään päiväkodin tiloja monipuolisesti leikkeihin ja liikkumiseen

• Vietämme Louhessa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina yhteistä lelupäivää

• Vietämme Ebeneserissä oman lelun viikkoa sovitusti toimintakauden aikana n. 2 krt

Vy Ebeneser- Louhi 2019-2020 10

Leikkiin ja  vuorovaikutukseen 

kannustava yhteisö:



Kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen 
toimintakulttuurimme 

Kieli

• Tuemme suomenkielen oppimista 
suunnitelmallisesti ja arvioimme sitä 
säännöllisesti, tukena 
varhaiskasvatuksen S2 -opettaja

• Huomioimme myös suomen kielen eri 
murteet

• Käytämme kommunikoinnin tukena 
kuvia arjen eri tilanteissa.

• Käytämme eri kielisiä tervehdyksiä 
omassa ryhmässä, opettelemme 
kiittämään eri kielillä ja opimme myös 
lapsiryhmän muita kieliä

• Laulamme syntymäpäiväonnittelut eri 
kielillä

• Voimme laulaa, lorutella ja lukea eri
kielistä lasten kirjallisuutta ja yhdessä
oppia toinen toisiltamme

• Suomen kielen oppimista tuetaan
sanoittamalla tilanteita, siirtymissä, 
leikeissä , toimintahetkissä sekä sisällä
että ulkona

Kulttuuri ja identiteetti

• Oppimisympäristössämme on 
samaistumiskohteita jokaiselle 
lapselle, esim. kuvissa, leluissa ja 
kirjoissa on tarjolla monenlaisia ihmisiä 
ja perheitä.

• Huomioimme lasten erilaiset taustat 
sensitiivisesti.

• Tutustumme yhteistyössä keittiön 
kanssa eri ruokakulttuureihin.

• Tutustumme erilaisiin 
kulttuuritunnuksiin; liput, vaakunat, 
luonto kartat

• Kannustamme erilaisten kulttuurien 
näkymistä lastein leikeissä, liikkeessä, 
lauluissa

• Käytämme musiikkia ympäri maailman 
eri tilanteissa.

• Aikamatkalla- toimintamallissa
tutustumme oman perheen historiaan
yhdessä vanhempien ja 
isovanhempien kanssa

Vanhemmat

• Kutsumme vanhempia tutustuttamaan 
lapsia eri kulttuureihin (Lahja lapselle –
päivä, muut yhteiset tapahtumat ja 
vierailut)

• Perheillä on mahdollisuus rikastuttaa 
oppimisympäristöämme mm. eri 
kulttuureille tyypilliset esineet , 
valokuvat voivat tulla vierailulle 
päiväkotiin

• Rohkaisemme vanhempia käyttämään 
monipuolisesti omaa äidinkieltään 
kotona. Suomen kieltä lapsi oppii 
vertaisryhmässään päiväkodissa

• Dokumentoimme päivittäin toimintaa 
Facebookin tai Instagramin kautta; 
vanhemmat saavat konkreettisemman 
käsityksen lapsen päivästä ja 
varhaiskasvatuksesta.

• Kuukauden kuvat esillä ilmoitustaululla
ryhmissä

• Vanhemmat voivat jakaa youtube-
linkkejä (tanssi ja lauluvideot)

Vy Ebeneser- Louhi 2019-2020
11



6.Toimintavuoden 2019-2020 yhteiset 
tavoitteet

1. Henkilöstön sensitiivisyys

2. Käytämme koko Helsinkiä oppimisen ja työnteon ympäristönä



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

Lasten kanssa keskustellaan 

säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 

osallisuuden toteutumista

Henkilöstö 

kohtaa lapsen 

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan 

aikuisen sensitiivistä 

työotetta 

tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen 

(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 

sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoitteemme: 

Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään positiivisen ja kannustavan 

vuorovaikutuksen ilmapiirissä.

Olemalla lähellä lasta leikin keskellä päivittäin havainnoimme lasta ja vastaamme lapsilta 

tulleisiin aloitteisiin .

Menetelmät :

Pedagogisesti suunnitellulla pienryhmätoiminnalla ja oppimisympäristöllä mahdollistetaan 

lasten osallisuus ja toimijuus.

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 

joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 

keskustellaan 

yhteinen käsitys 

sensitiivisyydestä



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla 

• Sekä henkilöstön (pedagogiset työillat 9.10 ja 15.10) että vanhempien käsityksistä (vanhempainillat 18.9 sekä 24.9.)on 

koottu yhteinen käsitys sensitiivisen aikuisen roolista varhaiskasvatuksessa.

Sensitiivinen aikuinen 

Mallintaa positiivista vuorovaikutusta

Tukee lapsen itsesäätelyn taitoja ja niiden kehittymistä

Vahvistaa lapsen myötäsyntyistä tarvetta kokea yhteyttä muihin 

Pitää yllä turvallista ryhmän ilmapiiriä

Kohtaa lapsen myönteisesti päivittäin 

Huomioi myös lasten epäsuorat aloitteet

On läsnä lasten leikeissä 

Kannattelee lasta sekä yksilönä että osana ryhmää

Toimii lapsia kohdatessaan ammatillisesti ja tasa-arvoisesti

• Arvioimme henkilöstön sensitiivisyyttä osana omaa työotetta tiimeissä säännöllisesti 1krt/vko sekä koko työyhteisön kesken erilaisissa 

pedagogisissa kokoontumisissa.

• Tiimeissä kasvattajat arvioivat sekä suunnitelmallisten että spontaanien leikillisten kohtaamisten onnistumista.

• Käytämme apuna videointia sekä apukysymyksiä arvioidessamme henkilöstön sensitiivistä toimintaa varhaiskasvatuksessa

14

Arviointi

Miten tehdään?
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Lapsen osallisuuden ja toimijuuden tukeminen
Tavoitteenamme on tukea lasten osallisuutta monipuolisesti. 

Lapsilla tulisi olla: 

• Osallisuus tilaan (kuvat, teokset, Aikamatkalla- toiminta)

• Osallisuus toimintaan (ikätasoisuus, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet

huomioitu toiminnan suunnittelussa)

• Osallisuus yhteisöön; vertaisryhmään; pienryhmään, koko päiväkotiin

Lapsen osallisuutta tuetaan päivittäisillä lasten kokouksilla tai tuumaustuokioilla, 

joissa mm. arvioidaan yhdessä lasten kanssa toteutunutta toimintaa. Lasten kanssa 

pohditaan yhdessä lähtökohtia oppimiselle ja niille ilmiöille, joita ryhmissä lähdetään 

toteuttamaan.

Ryhmissä käytetään erilaisia lasten osallisuutta tukevia malleja:

 Ryhmän tähtihenkilö

 Toiveseinä 

 Lasten haastattelut

 Apulaisina toimiminen (kuvaaminen, kattaminen ja muut arkiset askareet) 

 Lasten aloitteet leikillisissä kohtaamisissa

15Vy Ebeneser- Louhi 2019-2020 



7. Laaja-alainen osaaminen

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle 

osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, 

arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa 

myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen 

edellyttämällä tavalla. 

Aikamatkalla toimintamallista poimimme työkaluja varhaiskasvatussuunnitelman 

toteuttamiseen seuraavilla osa-alueilla: 

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppiminen, Osallistuminen ja vaikuttaminen

Oppimisen alueet: Minä ja meidän yhteisömme, Ilmaisun monet muodot



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Toteutamme laaja-alaisen, ilmiöpohjaisen vähintään 2 viikkoa kestävän  kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko 

kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä 

• Lapsia havainnoimalla ja  haastattelemalla tunnistetaan ne ilmiöt, joita kunkin ryhmän kanssa lähdetään toteuttamaan. Ilmiöt pohjautuvat 

yksikkömme teemaan Minä, perheeni ja meidän yhteinen ympäristömme

• Lasten kanssa tutkitaan  yhteistoiminnallisesti ilmiöitä yhdistäen kokonaisuudeksi siihen liittyvät tiedot, taidot arvot ja asenteet. 

• Ilmiön suunnitteluun ja pedagogiseen dokumentointiin hyödynnetään erilaisia pedagogisen 
dokumentoinnin malleja ryhmien edellytykset huomioiden (mm. mind map- työskentely, virta-
malli, tuumaustuokiot, lasten kokoukset, ilmiöoppimisen menetelmät)

• Lapsiryhmät dokumentoivat omat projektinsa kevään 2020 aikana digitaalisia apuvälineitä 
hyödyntäen (mm. digitaalinen portfolio- työskentely, videoinnit, valokuvaus, animaatiot)

• Ryhmissä arvioidaan yhdessä lasten kanssa projektin onnistumista sekä sen aikana että 
päätyttyä

• Vanhemmat osallistuvat arviointiin keväällä 2020 

• Kanit 5v. , Pk Louhi, lasten mielenkiinnon pohjalta suunniteltavat tutkittavat ilmiöt 

Vy Ebeneser-Louhi 2019-2020
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Tavoite

Miten tehdään?

Dokumentointi  keväällä 2020

Arviointi



8. Oppimisen alueet

Minä ja yhteisöni 

- Yksikön toimintakauden teema Minä , perheeni ja meidän 

yhteinen ympäristömme

Ilmaisun monet muodot

Kasvan liikun ja kehityn 

Lasten digiloikka ja mediakasvatus 



Minä perheeni            ja meidän yhteinen
ympäristömme

-Lapsen yksilöllisyys sekä mielenkiinnon kohteet     

ovat kaiken  toiminnan suunnittelun pohjana

-Vasu toimii laatulupauksena perheelle siitä, että 

lapsen varhaiskasvatuksessa

on otettu huomioon lapsen vahvuudet ja 

herkkyydet monipuolisen, jokaiselle lapselle 

oman tason mukaisesti tarjotun toiminnan 

taustalla

-Kasvunkansiot toimivat lapsen oppimisen    

seuraamisen tukena  

-Aikamatkalla –toiminnalla tuemme lapsen oman 

perhe- ja kulttuuri-identiteetin vahvistumista

-Viikon henkilö – mallissa lapsi tulee näkyville 

oman ryhmänsä jäsenenä 

(haastattelu, valokuva kotoa, leikkien valinta)

-Apuope – lapsi on mukana arjen toiminnoissa ja 

askareissa (kattaminen, lasten kokouksissa 

avustaminen) 

-Kotiovivierailut – vierailemalla jokaisen lapsen

kotiovella, lapsi pääsee kertomaan itselleen 

tärkeistä ympäristöistä. Samalla harjoitellaan 

liikkumista lapselle tärkeässä lähiympäristössä.

 Erilaiset perhekulttuurit – ja historia saavat 

näkyä ja kuulua arjessa. 

 Ryhmätiloissa on esillä lasten perhekuvia eri 

muodoissaan.

 Kutsumme perheitä mukaan tapahtumiin ja 

osaksi päiväkodin arkea

 Vietämme isovanhempien päivää sekä Lahja 

lapselle- päivää, jossa perheen jäsenellä

on mahdollisuus tulla osallistumaan               

varhaiskasvatukseen sovittuna ajankohtana

 Perheiden historiaan kurkistetaan kysymällä 

muistoja esimerkiksi lapsuuden leikeistä 

ja leluista, eläimistä, etunimien tarinoista tai 

lauluista

 Lapset tutustuvat omien vanhempiensa ja 

isovanhempiensa, sekä ryhmän 

työntekijöiden lapsuusmuistoihin arkisten, 

kotoa tuotavien kirjoitettujen tai kerrottujen 

muistojen, valokuvien, tekstiilien tai esineiden 

avulla. 

 Pienryhmissä työskennellään luovasti 

perheiden muistoja hyödyntäen, lapsiryhmän 

tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

• Kaikki lapsiryhmät tutustuvat ensin omaan 

lähiympäristöönsä; päiväkoti, piha, läheiset 

leikki- ja ulkoilualueet ja puistot 

• Kaupunkiretkiä integroidaan osaksi muuta 

toimintaa ja projekteja (mm. Lasten kaupunki, 

Korkeasaari, Liikennekaupunki, Päivälehden 

museo, Lastentarhamuseo, Kirjasto-ja 

kulttuuripalvelut )

• Eri pienryhmillä on omia viikoittaisia 

metsäretki- tai havaintopaikkoja, joissa lapset 

pääsevät havainnoimaan luontoa

• Pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme; 

leikkien, tutkien, tehtävien, vierailujen, satujen 

ja draaman avulla opimme kierrätyksestä ja 

muusta kestävän kehityksen mukaisesta 

elämäntavasta.

• Meillä on molemmissa päiväkodeissa 

kaupunkiviljelylaatikot, joihin istutamme 

keväisin yrttejä, tomaatteja, perunaa. 

Korjaamme sadon syksyllä. Sadon korjuun 

jälkeen laatikot toimivat tutkimusalustoina 

esimerkiksi sille, mikä maatuu ja mikä ei? 

• Kaveritaitoja vahvistamalla ja yhteisöllisyyttä 

tukemalla luomme kaikille turvallisen 

ilmapiirin, jossa lapset voivat oppia uutta 
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• Kannustamme lapsia päivittäin ilmaisemaan itseään itselleen luontevalla tavalla sekä laajentamaan ilmaisumuotojaan 

aikuisen tukemana.

• TaideRaide -residenssitaiteilijan (teatteri ja esittävä taide) työskentely yksikössämme ajalla 1.10.2019- 31.5.2020

mahdollistaa lasten ilmaisun ja osallisuuden tukemisen lapsilähtöisen projektina etenevän työskentelyn muodossa. 

Taiteilija työskentelee yksikössä sovitusti eri ryhmien lasten kanssa yksikön toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 

• Alueellinen Musakärry- toiminta mahdollistaa erilaisiin soittimiin tutustumisen sekä draaman, 

musiikin, äänen ja liikkeen yhdistämisen sadun ja leikin keinoin. Se tukee lasten vuorovaikutusta, ryhmäytymistä, 

osallisuutta ja kielen oppimista. Musakärry – osaamista jaetaan eri pienryhmien kesken pienien esitysten muodossa.

• Mahdollistamme erilaiset taidevierailut lapsille yhteistyössä eri taide-alojen osaajien

ja opiskelijoiden kanssa (mm. tanssiteatteri Aura, Kiasma, Sibelius-Akatemia, Metropolian

ammattikorkeakoulu, Teatterimuseo, Annantalo ym.)

Kasvan, liikun ja kehityn 

• Varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen - ohjelman tavoitteet ja liikunta suositukset ovat osa lasten kasvun ja hyvinvoinnin 

tukemista kaiken ikäisten lasten päivittäisessä varhaiskasvatuksessa.

• Kannustamme perheitä aktiiviseen ja liikkuvaan elämäntapaan lastensa kanssa.

• Mahdollistamme omalla toiminnallamme lapsille monipuolisia ja riittävän haastavia liikunnallisia kokemuksia, josta lapsi saa 

onnistumisen kokemuksia ja liikunnan iloa! 
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Lasten digiloikka ja mediakasvatus 
• Olemme saaneet mediakasvatusta mahdollistavia digilaitteita vähitellen lapsiryhmien käyttöön.

• Jatkamme tavoitettamme osallistaa lapsia digitaalisen sisällön tuottajiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. 

• Pyrimme dokumentoimaan enemmän lasten itsenä ottamia kuvia Instagramiin.  

• Suunnittelemme yhteisiä projekteja, joissa hyödynnetään digivälineitä. (lapset voivat esim. kuvata toinen toistaan 

aiheesta ”missä olen hyvä/taitava”, kuvata kevään merkkejä, kuvata oppimisympäristöään)

• Hyödynnämme toiminnassamme oppimispelejä  joista voimme vinkata perheille myös kotiin 

• Koemme digivälineiden käytön päiväkodissa lasten tasa-arvoisuutta lisäävänä asiana, luomme kaikille lapsille 

mahdollisuuksia tutustua digivälineiden käyttöön turvallisesti.

• Jatkamme lasten kanssa myös ikäraja- ja turva-asioiden käsittelyä päiväkodissa. Digimaailmassa aikuinen kantaa 

vastuun ja asioita tehdään yhdessä lapsen kanssa.

• Lapselta kysytään lupa ennen kuvaamista (esim. projektit) ja usein lapset pyytävätkin omien kuvien lisäämistä 

esim. Instagramiin, jotta voi kotona kertoa ja esitellä oppimaansa perheelleen.

• Oman tuottamisen kautta lapsi ymmärtää paremmin netin sisällön jonkun tekemäksi ja oppii tarkastelemaan 

sisältöjä kriittisemmin.

• Digilaitteet ovat hyviä lapsen oman luovuuden kehittämiseen ja tuottamiseen, tallentamiseen ja niiden kautta voi 

saada onnistumisen kokemuksia sekä päästä vaikuttamaan asioihin.

• Lasten kanssa harjoitellaan mm. animaatioiden tekemistä tutuilla asioilla (esim. omat lelut, lempihahmot)

• Lapset saavat esiintymiskokemuksia mm. omia tanssivideoita ja esityksiä kuvatessaan ja katsoessaan.

• Päiväkodissa luetaan päivittäin; saduilla ja kirjoilla on lapsen mielikuvituksen ja leikin taitojen kehittymisen kannalta 

merkittävä rooli

• Lasten kanssa tutustutaan Lasten uutisiin ja harjoitellaan tiedon hakua lapsille suunnatuista digitaalisista 

oppisisällöistä



9.Yhteistyö ja viestintä
Vanhempien kanssa:

• Vanhempainilloissa syyskuussa osallistimme vanhemmat toimintasuunnitelman laatimiseen. Pienissä ryhmissä keräsimme vanhempien 

ajatuksia, toiveita ja odotuksia liittyen varhaiskasvatuksen aloitukseen sekä toimintasuunnitelman osa-alueisiin ; leikki ja vuorovaikutus, 

kulttuuri- ja kielitietoinen varhaiskasvatus, henkilöstön sensitiivisyys, lapsen osallisuus sekä Minä, perheeni ja yhteinen ympäristömme-

yksikön yhteinen teema. 

• Lapsen vasu-keskustelussa syksyllä suunnitellaan lapsen yksilöllistä varhaiskasvatusta yhdessä vanhempien kanssa, jota arvioidaan 

keväällä

• Anna lapselle lahja-päivänä huoltaja voi tulla valitsemakseen päiväksi lapsensa ryhmään tutustumaan arkeemme sekä näkemään lapsensa 

ryhmän jäsenenä.

• Keväällä järjestetään mahdollisesti vanhempainilta ajankohtaisen teeman ympärille.

• Joka kylässä/ryhmässä käytössä Facebook tai Instagram-tili, jonka kautta dokumentoimme lapsiryhmän toimintaa. 

• Lapsiryhmän toiminnan sisällöistä, tärkeistä päivämääristä ja aikatauluista informoidaan sähköpostilla kuukausikirjeiden yhteydessä.

• Vanhemmat ovat muodostaneet vanhempaintoimikunnan, jolla on oma Facebook-ryhmä. Vanhempaintoimikunta järjestää erilaisia 

tapahtumia vuoden mittaan, joista mahdollisesti kertyviä varoja käytetään lasten hyväksi. Päiväkodin yhdyshenkilö tekee yhteistyötä 

vanhempaintoimikunnan kanssa.

Monialainen yhteistyö ja  -tahot:

• Kalasataman ja Kallion perhekeskus; lastenneuvola + muut perheiden käyttämät neuvolat

• Vallilan ja Kallion kirjastot sekä Oodi

• Paavalin ja Kallion seurakunta

• Lastensuojelu ja perhetyö

• Vallilan koulu (esiopetus)

• Varhaiskasvatuksen toisen kielen opettaja Päivi Nikkilä

• Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Jormakka

• Puheterapeutti

• Toimintaterapeutti

• Esiopetuksen oppilashuolto
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10.Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
• Yksikössämme dokumentoidaan toimintaa; lasten toteuttamana, lasten ja kasvattajien yhteistoimintana sekä kasvattajien tuottamana. 

Malleina käytössämme ovat mm. projektien tuotokset, lasten haastattelut, viikon tähtihenkilö- malli, ryhmien omat  ”muisteluseinät”, 

viikko- ja kuukausikirjeet, Instagram ja Facebook : Eskarireppu , Pontevat

• Kasvattajayhteisön toiminta 

 Tiimeissä kasvattajat arvioivat omaa toimintaansa ja saavat siitä palautetta muilta tiimin jäseniltä. Tiimit arvioivat lasten

varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita ohjaustoiminnalleen sekä ryhmän toimintasuunnitelman toteutumista. 

 Koko työyhteisön kehittämispäivissä 2krt /vuosi sekä pedagogisissa kokouksissa 2krt/vko arvioimme toimintakulttuuriamme ja toimintaamme 

ohjaavien tavoitteiden toteutumista (toimintasuunnitelman sisällöt). Tarvittaessa kehitämme tai muutamme toimintamallejamme arvioinnin 

seurauksena. (vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt)

• Toiminnan pedagogisen sisällön sekä varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisten tavoitteiden suunnittelu ja arviointi on säännöllistä. 

 Olemme ottaneet vanhemmat sekä lapset aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun sekä oppimisympäristömme arviointiin ja 

kehittämiseen

 Arvioimme toimintasuunnitelmamme toteutumista työyhteisön yhteisissä työpaikkakokouksissa 2 krt/kk, pedagogisissa työilloissa vähintään 

4krt/ toimintakausi sekä pedagogisissa opettajien tapaamisissa viikoittain. 

 Lasten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta arvioidaan säännöllisesti viikoittaisissa tiimikokouksissa

• Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen ja arviointi

 Vasu ja lasten vahvuuksiin perustuvat tavoitteet ohjaavat kaikkea 

toimintaamme ja sen suunnittelua

 Haastattelemme lapsia siitä, mitä he haluavat oppia ja mikä heistä on ollut mieluisaa, vaikeaa jne.

 Viikon tähtihenkilö saa vuorollaan kertoa itsestään ja arvioida omaa oppimistaan

 Tuumaustuokiot lasten kanssa mahdollistavat yhteisöllisen spontaanin arvioinnin

 Lasten kokoukset (oma ryhmä sekä yhteisölliset) toimivat foorumina erilaisille kehittämishankkeille päivä-

kodissa, esimerkiksi oppimisympäristön kehittäminen 
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