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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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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.

Noudatamme Helsingin varhaiskasvatuksen sisältöjä, mutta 
haluamme nostaa Meripirtissä esille seuraavat kokonaisuudet:
• Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö.
• Vuorovaikutus ja ilmapiiri. 
• Ulkopedagogiikka ja liikkuminen. 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

• Ohjaamme ja kannustamme lapsia pitkäkestoiseen iloa tuottavaan leikkiin. Suunnittelemme 
erilaisia leikkiryhmiä yhdessä lasten kanssa.

• Leikkivälineet ovat esillä lasten saatavilla.
• Käytämme toimintataulua ohjatessamme lasten leikin valintaa ja leikin sisältöä ikä- ja kehitystason 

mukaisesti. 
• Leikkiryhmissä lapsella on mahdollisuus luoda monenlaisia vuorovaikutussuhteita. 
• Leikissä olemme läsnä mallittamassa vuorovaikutusta ja rikastamassa leikkiä. 
• Järjestämme leikille rauhallisen tilan ja aikaa leikille.
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Suunnittelun ja toiminnan lähtökohtana on lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.
• Toteutamme lasten toiveita toiminnassa. 
• Luomme turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, jotta lapsen on mahdollisimman helppo ilmaista itseään. 
• Havainnoimme, kuuntelemme ja olemme sensitiivisesti läsnä. 
• Opimme yhdessä lasten kanssa ihmettelemällä, kysymällä ja etsimällä vastauksia. Se rikastaa ja tuottaa 

hyvinvointia päiväämme. 
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Ulkopedagogiikka ja liikkuminen
• Ulkopedagogiikka on suunniteltua toimintaa, jossa toteutuvat kaikki oppimisen alueet.
• Opettelemme uusia taitoja ja asioita liikunnallisesti ja toiminnallisesti. 
• Käytämme lähiympäristöä oppimisympäristönä. 
• Innostamme lapsia päivittäiseen arkiliikuntaan erilaisissa ympäristöissä. 
• Kasvattaja liikkuu yhdessä lasten kanssa ja ohjaa liikunta- ja perinneleikkejä. 
• Jokaisessa ryhmässä on lasten käytössä liikuntavälineitä. Käytämme niitä monipuolisesti sisällä ja ulkona 

oppimisen välineinä. 
• Olemme mukana Helsingin yliopiston Tutki ja opi-tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitetään matemaattisten 

ja motoristen taitojen sekä fyysisen aktiivisuuden välisiä yhteyksiä 
päiväkoti-ikäisillä lapsilla. 

• Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelma on käytössä ryhmissä.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 9



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Mallitamme vuorovaikutusta, kaverin kohtaamista ja toisen huomioimista.
• Käytämme toimintataulua, jonka avulla lapsi oppii neuvottelu- ja sovittelutaitoja.
• Käsittelemme ja sanoitamme erilaisia tunteita yhdessä lasten kanssa. Opettelemme tunnistamaan omia ja 

muiden tunteita. 
• Keskustelemme lasten kanssa millainen on hyvä kaveri ja miten autan kaveria. 
• Erimielisyyksiä sovitellessamme käytämme kuvia tukena. Kuulemme kaikkia osapuolia ja autamme lasta 

ratkaisemaan tilanteet keskustellen. 
• Käytämme tunnetaulua, Piki-kirjoja, Aarresaari ja Kadonnut avain-materiaalia.
• Käytämme päiväkodin Kaveritaidot-suunnitelmaa kaikissa ryhmissämme.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-
2021. 

Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan ja sen suunnitteluun sekä tuoda omia 
ajatuksiaan esille. Meidän toimintaamme ohjaa arvona se, että lapsi on arvokas omana itsenään ja tekee 
aina sen mihin kykenee. 

Tasa-arvoa edistävä toimenpide:
1. Positiivisen palautteen antaminen ryhmän jokaiselle jäsenelle, myös kasvattajille 
2. Toimintataulua käytettäessä kasvattaja ohjaa tietoisesti  lasta valitsemaan leikin kiinnostuksensa 

mukaan sukupuoleen katsomatta. 

Yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide:
1. Puhumme positiivisesti, kannattelevasti ja arvostavasti perheistä ja lapsista. 

• Mitä kuuluu?- malli, 
• positiivinen pedagogiikka
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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. 

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:
• Kestävä elämäntapa

Lapsen suhde luontoon ja ympäristöön. Luonnon kunnioittaminen, elämysten kokemus, luonnon äänien 
kuunteleminen. Jokaisessa ryhmässä valitaan syventävä teema, joka on noussut lasten ideoista ja havainnoista. 
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Kestävä elämäntapa
• Vahvistamme lapsen suhdetta luontoon ja ympäristöön. 
• Teemme retkiä lähiympäristöön. 
• Herättelemme lasten uteliaisuutta luontoa kohtaan havainnoimalla ja tutkimalla kaikkien aistien 

avulla.
• Opettelemme arvostamaan luontoa. Emme roskaa ja keräämme luontoon kuulumattomia roskia pois 

yhdessä lasten kanssa. 
• Seuraamme vuodenaikojen vaihtumista. Kuuntelemme luonnon ääniä.
• Lapsiryhmässä syvennytään luontoteemaan, joka on syntynyt lasten ideoista. 
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Kulttuuripolun rakentaminen
• Rakennamme lasten kulttuuripolkua tutustumalla monipuolisesti eri taiteenaloihin.
• Innostamme lapsia yhdessä kaverin kanssa kulttuuriseikkailuihin ja elämyksiin. Kulttuurielämykset 

tuottavat kokemuksia yhteisöllisyydestä.
• Käytämme Helsingin kulttuuritoimijoiden materiaaleja ryhmän toiminnan rikastuttajina. 
• Käytämme lähikirjastojen palveluita. Haemme valmiita kirjakasseja ja osallistumme satutunneille.
• Käytämme museoiden oppimismateriaaleja. Tutustumme taideteoksiin, hyödynnämme Kiasman 

Nykytaidetta naperoille- materiaalia.
• Tutustumme lasten kanssa Meripirtin lähiympäristön historiallisiin rakennuksiin. 
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• Päiväkodin johtaja ilmoittaa perheelle varhaiskasvatuspaikasta ja päätöksestä.
• Ennen keskustelua huoltaja saa sähköpostitse aloituskeskustelu- ja palautelomakkeet sekä perustietolomakkeen ja 

tervetuloa Meripirttiin ryhmäkohtaisen infon. 
• Aloituskeskustelussa käydään läpi yksilöllinen tutustumisjakson suunnitelma, ryhmän käytäntöjä ja toimintatapoja.  

Aikataulutamme aloitukset porrastetusti. Varhaiskasvattaja ohjaa lasta tutustumisjakson aikana ja toimii yhdessä 
huoltajan kanssa.

• Koronapoikkeustilanteessa emme voi käydä keskusteluja lapsen kotona. Aloituskeskustelut käydään etäyhteyksiä 
hyödyntäen. Tutustumisjakso toteutetaan pitkälti ulkotiloissa.

• Keräämme palautetta aloituskeskustelun palautelomakkeella.

• Lapsiryhmät muodostetaan yksikössämme lasten tarpeiden, kaverisuhteiden ja vertaissuhteiden pohjalta. 
Huomioimme kasvattajien pedagogisen osaamisen jakautumisen. 

• Lapsen varhaiskasvatuskeskustelu käydään varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Viikkoa ennen keskustelua 
huoltaja täyttää varhaiskasvatuskeskustelulomakkeen ja palauttaa sen opettajalle. Keskustelua varten havainnoimme 
jokaista lasta. Varhaiskasvatuskeskustelun jälkeen kokoamme lasten kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet 
ryhmäkohtaiseen toiminnan suunnitelmaan.
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• Kerromme päivittäin huoltajille lapsen päivästä yhdessä lapsen kanssa hakutilanteissa. Myös aamuisin lapsen 
päiväkotipäivän alkaessa on kuulumisten vaihtaminen erittäin tärkeää.

• Käymme lasten varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut sekä arviointikeskustelut vuosittain huoltajien kanssa.
• Lähetämme huoltajille sähköpostitse kuukausikirjeen ryhmien toiminnasta. Tammikuusta alkaen käytössä on 

pedagoginen ryhmäportfolio.
• Järjestämme vanhempainillan vuosittain tai kerromme muilla tavoin tavoitteista ja teemoistamme sekä pyydämme 

ehdotuksia ja kommentteja suunnitteluun. 
• Teemme yhteistyötä mm. kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, S2 varhaiskasvatuksen opettajan, 

koulun, neuvolan ja lastensuojelun kanssa. 3-vuotiailla on mahdollisuus osallistua neuvola päiväkodissa 
tarkastukseen, jossa on paikalla terveydenhoitaja, hammashoitaja ja varhaiskasvatuksen opettaja.

• Helsingin kulttuuritoimijat ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita toiminnallemme. 
• Hyödynnämme sosiaalista mediaa, kuten Instagramia viestinnän välineenä, josta huoltajat voivat seurata koko 

päiväkodin toimintaa. Löydät meidät Instagramista nimimerkillä @pkmeripirtti. 
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Arviointi ja dokumentointi
• Dokumentoimalla muodostamme ymmärrystä lapsen kasvusta ja kehityksestä.
• Dokumentoimme toimintaamme valokuvaamalla, videoimalla, haastatteluilla, sadutuksella, käden töillä, 

kuukausikirjeillä, kasvun kansioilla ja havainnointitehtävillä sekä digitaalisella ryhmäportfoliolla.
• Arvioimme toimintaamme lasten ja huoltajien palautteen sekä kasvattajayhteisön arviointien perusteella.
• Lapset ovat mukana arvioimassa toimintaa piirtämällä ja kertomalla. Pienten lasten osalta havainnoimme lasten 

ilmeitä ja eleitä, joiden kautta saamme palautetta toiminnasta. 
• Arvioinnin ja dokumentoinnin pohjalta kehitämme pedagogista toimintaa varhaiskasvatusyksikössämme. 
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