
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Särki-Melkko



Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021. Toimintaamme 
ohjaa Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma. 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Varhaiskasvatusyksikkö Melkko-Särjessä painotamme lapsen kohtaamista ja sensitiivisyyttä. 

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


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

3

Lapsen ja vanhemman tutustuminen voi alkaa jo 

ennen päivähoitopäätöksen voimassaoloa.

Annamme vanhemmalle ja lapselle aikaa 

sopeutua uuteen arkeen.

Varhaiskasvatuksen alkaessa järjestämme 

aloituskeskustelun, jossa käydään läpi lapsen 

tavat ja tottumuksen sekä vanhempien odotukset 

varhaiskasvatuksesta. Vanhemmat ja lapsi 

tulevat kuulluksi ja huomioiduksi aloittaessaan 

opinpolkua päiväkodissa. 

Samat periaatteet huomioimme lapsen siirtyessä 

meille toisesta yksiköstä tai lapsen siirtyessä 

uuteen ryhmään talon sisällä. 

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Tämä on se päivä. Pieni tulee tänne reppunsa kanssa.

Uuteen maailmaan.

Värejä, ovia, ääniä, vessassa taikahanat. Niistäkin on kotona puhuttu. Tämä on se 

päivä.

Utelias päivä. Äiti touhuaa: Pieni, tässä on sinun naulakkopaikkasi.

Älä, kulta, kaiva nenääsi. Tässä sisätossusi, nallesi. Ja äiti toistaa monta kertaa:

Kolmelta, kun välipala on syöty.

Sitten haen. Varmasti.

Halitaan. Ei päästetä irti. Halitaan ja päästetään irti. Irti.

Sydämien tykytykset. Silmien sumu. Molemmilla samanlaiset.

Tämä on se päivä. Pieni tarttuu uuteen käteen. Jalat hidastelevat.

Hei-hei. Ole reipas. Sitten kolmelta. Ole reipas, ole.

Pieni jää tänne, luoksemme. Meillä on niin paljon häntä varten:

varhaiskasvatussuunnitelma, viikkosuunnitelmat, kasvunkansio. Verkostot.

Me kannattelemme häntä. Annamme eväitä elämään.

Lorupussi, vasenkätisen sakset. Liikuntaprojekti.

Me puntaroimme hänelle arvoja, avaamme ja suljemme käsitteitä.

Pohdimme pedagogioita… Pieni saa meiltä paljon. Paljon.

Tämä on se päivä. Pienelle maailmallinen uutta.

Hän hakee tuossa kasvoilleen hymyntapaista.

Silmissään yhä sumua, ajatuksissaan äiti.

Ohuin säikein. Vahvoin kuin vaijerit.

Pieni, jäädään tähän hetkeksi. Säilytetään säikeesi.

Ei olla reippaita. Ihmetellään aivan hiljaa.

Tossujen kärkiä. Nallen nenää. Värejä, ovia, ääniä.

Ilman suunnitelmia. Olet tärkeä.

Ja kerro sitten, kun haluat nähdä taas ne taikahanat.

Tiedän kyllä mitä ensin haluat kuulla.

Uudestaan ja uudestaan. Sinulle tärkeimmän asian:

Sitten kolmelta, kun välipala on syöty.

Varmasti.

– Leena Ahtela



Oppimisympäristö

Koemme työyhteisössä tärkeänä hyvän jakamisen ja yhteistyön

• toiminnan suunnittelua ja toteuttamista lasten vahvuuksien, toiveiden ja tarpeiden kautta

• lelujen ja tilojen jakamista ryhmien kesken

• lapsen päivän kuulumisten kertomista vanhemmille myönteisessä ja rakentavassa 

hengessä. Palautteen jakaminen on kirjattuna tiimisopimuksiin (kuinka annamme ja 

otamme vastaan palautetta lapsille/lapsilta, vanhemmille/vanhemmilta ja 

työkavereille/työkavereilta) 

Leikki on peruspilari lapsen kehityksessä. Leikkiessä lapsi oppii eri taitoja ja jäljittelee arkea.

Leikki näkyy kaikessa toiminnassa, mitä päiväkodissamme teemme. Kaikki missä aikuinen

on aktiivisesti mukana kiinnostaa myös lasta. Lapsia on vahvasti osana tilojen muuntelussa

ja heitä rohkaistaan osallistumaan päätöksien tekoon sekä ideointiin.

Fyysisen oppimisympäristön järjestämme lapsiryhmän tarpeiden ja ikätason mukaisesti.

Leluja kierrätetään ryhmästä toiseen.

Otamme kaupunkiympäristön mukaan oppimiseen ja leikkiin; teemme retkiä ympäri

Lauttasaarta ja kaupunkia.

Painotamme yhdessä toimisen kulttuuria kaikkien lasten kesken ja kaikkien ryhmien kesken.

Ryhmästä nousevia lapselle tärkeitä asioita nostetaan keskiöön ja sitä tarkastellaan 

maistellen, haistellen, tunnustellen, katsellen, jutellen ja tutkien.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, toimintakauden keskeiset periaatteet

TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME: 
VUOROVAIKUTUKSESSA. YHDESSÄ. IHMETELLEN. LEIKKIEN.

Hyvinvointi = Strukturoitua päivänkulkua, turvallisuutta, kiireettömyyttä, syliä, 

lohdutusta, läsnäoloa ja yhteisöllisyyttä. Lapsen tunne turvasta ja hyvästä 

päiväkotipäivästä on kaiken toiminnan perusta.

Lapset tulevat kuulluksi sekä otamme huomioon eri kulttuuritaustat.

Kohtaamme lapset tasa-arvoisesti ja yksilöinä.

Arjessa opetamme lapsille turvataitoja, vuorovaikutustaitoja sekä 

tapakulttuuria.

Otamme vanhempien toiveita huomioon toimintaa suunnitellessa.
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Yksikön kehittämiskohde:
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Saattaa lapset ja perheet tietoiseksi päivän struktuurista ja tulevasta toiminnasta

• Jokaisen ryhmän seinällä on kuvitettu päiväjärjestys

• Perheille lähetetään etukäteen seuraavan viikon viikko-ohjelma

• Viikko-ohjelma on näkyvillä ryhmien ilmoitustauluilla

• Sensitiivisyys lapsen kohtaamisessa ja kuuntelemisessa

• Annetaan rauha, kun aikuinen kohtaa/ keskustelee lapsen kanssa; kukaan ei 

keskeytä

Arviointi: opettajien ja lastenhoitajien peda-kokouksissa sekä tiimi-palavereissa. 

Jokainen ryhmä järjestää kerran lukukaudessa vanhemmille palautteen antamisen 

”kuukauden kysymys”-formaatilla (esimerkiksi: ”Millä tavalla lapsesi tulee kohdatuksi”).
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon 
ympäristönä.

Laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus suunnitellaan osaksi keho-tunne-turva –hanketta. 

- Suunnitelma tarkentuu päiväkoti Särjen kehittämispäivänä 31.1.2020, jolloin olemme siirtyneet 
päiväkoti Mereen
- Koko yksikkö suunnittelee helmikuussa toiminnallisen ilmiöpohjaiset viikot   
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Oppimisen alueet

KEHO TUNNE TURVA –HANKE

Päiväkoti Särki osallistuu Keho, tunne ja turva- hankkeeseen, jossa annetaan lasten ikätasoista 

opetusta terveystiedossa, tunnetaidoissa ja turvataidoissa.

Päiväkoti Melkon henkilöstölle jaetaan hankkeen tietoa yhteisessä iltapedassa.

Henkilökuntakunta saa hankkeeseen liittyvää koulutusta ja vanhemmille järjestetään aiheeseen 

liittyvä vanhempainilta. 



Yhteistyö ja viestintä

Yhteistyömuotoja vanhempien kanssa: päivittäiset kuulumiset, vanhempainillat, vasu-, aloitus- ja LEOPS-keskustelut sekä 

yhteiset juhlat ja tapahtumat.

Viestintä: ryhmät kertovat tulevasta toiminnasta sähköpostikirjeillä. Lisäksi ryhmät jakavat WhatsAppin välityksellä erilaisia 

tiedotteita sekä kuvia toiminnasta.
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Monialaiseen yhteistyöhön kuuluvat lähikoulu, Helsingin yliopisto, kirjasto, KELTO, S2-opettaja, neuvola, puhe- ja 

toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja erilaiset lasta tutkivat tahot

* Ryhmät tekevät yhteistyötä yhteisten tapahtumien merkeissä niin koulun kuin toisten varhaiskasvatusyksikköjenkin kanssa

* Melkossa ja Särjessä toimivat aktiiviset vanhempaintoimikunnat 

Suomen kielen kielitaidon tukeminen mahdollistaa 

osallisuuden kaikkeen toimintaan, vuorovaikutuksen muiden 

kanssa sekä tulla ymmärretyksi ja ymmärtää viestintää



Pedagoginen dokumentointi

Dokumentointi. Älylaitteet (tabletit ja älypuhelimet) mahdollistavat mm. valokuvauksen 

dokumentoinnin yhtenä välineenä. Lapset itse kertovat, piirtävät ja valokuvaavat omaa 

toimintaansa. Lasten töitä on esillä lapsia ja vanhempia varten, osa töistä kerätään 

jokaisen lapsen omiin kasvunkansioihin. Lapsia haastatellaan  sekä havainnoidaan arjen 

eri tilanteissa.

Osaamista jaetaan henkilökunnan yhteistapaamisissa (säännölliset talonkokoukset, 

tiimikokoukset, mentoriparien tapaamiset, pedakokoukset), aikuisten päivittäisissä 

keskusteluissa sekä whatsapp-ryhmässä tiedotetaan hyvistä ideoista. 

Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti havaintojen kautta sekä lapsihaastatteluissa, leops- ja 

vasukeskusteluissa. Ryhmissä on käytössä Info/havainnointivihko havaintojen ja 

arvioinnin kirjaamisen tueksi. 

Arvioimme olemmeko panostaneet toimintaan riittävästi ja miten toimintaa kehitetään.

Lapset itsearvioivat omaa toimintaansa aktiivisesti. Lapsia kuvataan sekä he itse 

kuvaavat toimintaa ja visuaalista dokumenttia arvioidaan yhdessä lasten kanssa.

Vanhempien kanssa arvioimme toimintaa haku- ja tuonti- tilanteissa sekä vasu- ja leops

keskusteluissa, vanhempainilloissa, kuukauden kysymyksen avulla sekä 

asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta. 
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