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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.

3
Toimintasuunnitelma 2020-2021



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 (Leops) tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo
• Meillä jokainen aikuinen kohtaa lapsen läsnäolevasti kuunnellen, keskustellen ja arvostaen lasta juuri 

sellaisena kun hän  siinä hetkessä on tunteineen ja ajatuksineen. Turvaamme lapselle häntä suojelevan 

psyykkisen ja fyysisen kasvuympäristön.

• Ihmisenä kasvaminen
• Autamme lasta huomaamaan omat ja muiden lasten vahvuudet. Kannustamme sinnikkyyden harjoitteluun ja 

pitkäjänteisyyteen uuden oppimisessa. Meillä saa yrittää ja erehtyä. Lapset ja aikuiset toimivat toinen 

toisillensa esimerkkeinä ja innoittajina. Vahvistamme esimerkillämme lasten halua tehdä hyvää toiselle ja 

kohdella toista ystävällisesti. Tavoitteena hyvien tapojen oppiminen.

• Lapsen oikeudet
• Mahdollistamme jokaiselle lapsen ilmaisun vapauden ja kokemuksen ryhmään kuulumisesta tasavertaisena 

ryhmän jäsenenä. Meillä lapsi saa leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan kavereiden kanssa. 

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus sekä perheiden monimuotoisuus
• Aikamatkateemamme vie meidät tutustumaan lasten ja perheiden historiaan ja nykyisyyteen. Moninaisuus on 

kiinnostavaa ja rohkaisee tutkimaan eri kieliä, kulttuureja, tapoja ja tottumuksia.

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
• Arvostamme metsää toimintaympäristönä ja mitä se meille opettaa. Metsässä toimiminen vahvistaa lasten 

luontosuhdetta. 

• Metsä mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja opettaa kunnioittavan suhtautumisen kaikkeen elolliseen. 

• Kierrätys on tärkeä osa arkea ja pohdimme lasten kanssa jätteen kulkua ja suunnittelemme mitä kaikkea voi 

eri materiaaleista tehdä. Ruokailemme pienryhmissä ja aikuinen mahdollistaa aterioista keskustelun ja erilaisiin 

makuihin harjoittelun. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri sallii erilaiset ruokailijat ja antaa lapselle rohkeutta 

ilmaista makumieltymyksensä sekä kokeilla uutta.
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri
”Myönteisellä ilmapiirillä ja leikillisellä vuorovaikutuksella viritetään ryhmä positiiviselle taajuudelle, jolloin onnistumisista ja oivalluksista iloitseminen, mutta 

myös erehtyminen on luontevaa niin lapsille kuin aikuisillekin.” – Leikki esiopetuksessa tukimateriaali, Opetushallitus.

Huomaa hyvä vahvuuspedagogiikka

• Lasten vahvuuksien avulla jokainen lapsi nähdään osaavana ja kykenevänä. Aikuisen Huomaa hyvä –puheen kautta tehdään vahvuudet näkyväksi 

ryhmässä.

• ”Lapsi kasvaa sellaiseksi millaista puhetta hän kuulee itsestään puhuttavan”. Lasta autetaan huomaamaan itsessään hyvä sekä uskomaan itseensä ja 

omiin kykyihinsä, jotta hänen minäpystyvyys eli ”minä harjoittelen, minä osaan ja minä opin” – ajattelu vahvistuu.

• Aikuisen sensitiivinen kohtaaminen ilmenee meillä herkkyytenä lasten aloitteille ja tunteille, ratkaisujen etsimisessä yhdessä lapsen kanssa ja 

kannustavana kohtaamisena.

Leikki

• Leikki tukee lapsen motivaatiota, luovuutta, osallisuutta ja on merkityksellistä leikkijöille. Se harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja ja 

itsesäätelyä aikuisen tuella. 

• Leikki on lapselle turvallinen ympäristö kokeilla uusia asioita ja nähdä erilaisuutta.

• Leikissä harjoitellaan ryhmätyö- ja kaveritaitoja. Leikki on parhaimmillaan yhtämielistä, vastavuoroista ja tasa-arvoista. Aikuiset tukevat leikkitaitojen 

harjoittelua.

Yhteisöllisyys

• Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Kohtaamme jokaisen lapsen omana itsenään ja kunnioitamme hänen mielipiteitä. Huomioimme lapsen aloitteet ja 

vastaamme niihin arvostaen lapsen näkökulmaa. 

• Myönteinen ilmapiiri ja heittäytyminen mahdollistaa naurun ja ilon päiväkodissamme. Opimme kaikki yhdessä huumorin ja kommelluksien kautta.  

• Aikuiset tiedostavat kiireettömän läsnäolon merkityksen arjessa ja toimivat tämän arvon mukaisesti.

• Mahdollistamme avoimen ja kuuntelevan keskusteluyhteyden huoltajien kanssa. Kohtaamme perheet kunnioittavasti, tiedostaen heidän roolin oman 

lapsensa ensisijaisina asiantuntijoina.
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Oppimisympäristöt
Luontopainotteisessa päiväkodissa hyödynnämme monipuolisesti luontoa, metsää, kotipihoja, leikkipuistoja ja koko kaupungin tarjoamia kulttuurikohteita. Päiväkodin 

metsäeskarit toimivat pääasiassa metsässä ja eri lähiympäristön luontokohteissa.

• Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen luontosuhdetta ja tuoda luontoa läheiseksi ja tutuksi ympäristöksi. 

• Toimiminen luonnossa edistää lasten ja henkilöstön fyysistä ja psyykkistä terveyttä. 

• Ulkoilemme päiväkodissamme useita tunteja päivässä ja pyrimme hyödyntämään luonnonmateriaaleja monin tavoin. 

• Luonnon tarjoama tila edistää sosiaalisten suhteiden ja taitojen kehittymistä, auttaa keskittymään, rauhoittumaan ja edistää oppimista.

• Päiväkodissamme sisätilat ovat helposti muokattavia ja muuntuvia. Otamme lasten toiveet ja tarpeet huomioon leikkitilojen suunnittelussa.

• Hyödynnämme myös talon rakenteita (esim. portaat, käytävät ja kellari). 

• Oppimisympäristössä käytämme kuvia tilojen oppimis- ja eri toimintaympäristöjen jäsentämiseen. 

• Sisätiloinamme on lisäksi Munkkivuoren ala-asteen tiloja, päiväkodin ja nuorisotalon jumppasali sekä ruokala.

• Leikki ja mielikuvitus tarjoavat oivallisen oppimisympäristön

• Lasta motivoidaan ja kannustetaan uuden oppimiseen mielikuvitusmaailmojen avulla.

• Kannustamme lapsia monipuoliseen keholliseen, musiikilliseen ja draamalliseen ilmaisuun. 

• Lapsilla on mahdollisuus taiteilla omien kiinnostustensa mukaan kasvattajien tarjotessa sopivia materiaaleja lasten toiveiden mukaan. 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 
yhteisö
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• Leikki on lapsen tärkein tehtävä ja vaalimme sen toteutumista yhteisillä sopimuksilla. Leikin merkitys lapsen kasvun kannalta

huomioidaan jokapäiväisessä työskentelyssä. 

• Päiväkodissamme lasten leikit saavat näkyä ja kuulua. Leikille mahdollistetaan tila kasvaa ja leikkiä ei tarvitse aina siivota heti pois. 

Aikuiset leikkivät ja innostuvat mukana leikkiä rikastaen.

• Kasvattajat turvaavat jokaisen lapsen osallisuuden leikkiin toimimalla sensitiivisesti ja olemalla läsnä. Oppimisympäristöä muokataan 

yhdessä lasten kanssa leikkiin kannustavaksi.

• Päiväkodin sisä -ja ulkotiloja sekä lähiluontoa hyödynnetään monipuolisesti, huomioiden pedagogisuus ja lasten näkökulma. 

Seikkailuja tehdään pienryhmissä ajatuksena ”matka on päämäärää tärkeämpi”.

• Vuorovaikutustilanteissa henkilöstö käyttää kielitietoista puhetta huomaten lasten nonverbaaliset aloitteet ja pysähtyy kuuntelemaan ja 

keskustelemaan lapsen kanssa. Lasten kielellisen tietoisuuden vahvistamiseksi käytämme satuja, loruja, kuvia, draamaa sekä arjen

aktiivista ja johdonmukaista sanoittamista.

• Teemat ja ilmiöt nousevat lasten mielenkiinnon kohteista. Aiheet toistuvat ja näkyvät usein lasten leikeissä ja toiminnassa läpi

toimintakauden. Teemat ja ilmiöt liitämme laaja-alaisiin ja oppimisen osa-alueiden tavoitteisiin.

• Arjen matematiikkaa opitaan leikissä ja lukuisissa arjen tilanteista esim. pukeutumisessa, jonotuksessa ja ruokailuissa. Aikuinen 

sanoittaa arkea matemaattisin käsittein.

• Henkilöstön osaamista ja vahvuusalueita hyödynnetään toiminnassa mahdollisimman paljon.



Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 
yhteisö
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• ”Kiusaamisen ehkäisy alkaa varhaiskasvatuksesta. Ryhmäytyminen ja lapsiryhmän hyvä ilmapiiri ehkäisevät kiusaamista. ” –

Helsinki varhaiskasvatuksen suunnitelma, 2019.

• Ryhmissä tehdään lasten kanssa yhteisiä sopimuksia, jotka muistuttavat hyvistä kaveritaidoista. 
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Kaveritaidot

Mini-verso

Huomaa hyvä

Erilaiset 

leikkiryhmät

Tunnetaitoryhmät 

–ja materiaalit

Ryhmäytyminen

Osallisuus



• Metsäeskarissa on käytössä lasten osallisuuteen perustuva toimintamalli 

ryhmäytymiseen. Tarkoituksena on oppia toimimaan yhdessä jokaisen kanssa, 

myös ryhmärajojen yli.

• Luonnossa toimiminen itsessään tukee lasten ja aikuisten välistä ryhmäytymistä. 

Toiminnallinen oppiminen ja lasten uteliaisuus mahdollistavat yhdessä tekemisen 

ja ihmettelyn. Luonto tuo ryhmää yhteen leikkien, tutkimisen ja toisten auttamisen 

kautta.

• Alkusyksystä kaikki eskarit osallistuvat draaman ratkaisupajoihin 

ulkopuolisuudesta ja ystävyydestä. Lisäksi käymme kotipiharetkillä, jossa 

tutustumme lapseen, alueeseemme ja siihen kenellä kyläillä. 

• Ryhmäytymistä jatketaan syyslukukaudella retkipariarvonnoilla, yhteisiä 

metsämerkkejä opetellen, Miniverso-sovittelun avulla sekä metsä- ja 

eskarikaverisopimukset laatien. 

• Lasten vahvuuksia pohditaan vanhempien kanssa LEOPS keskusteluissa. Tämän 

jälkeen ryhmässä jokainen oppii tuntemaan omia ja toisen vahvuuksia. 

• Loppuvuodesta ryhmässä harjoitellaan empatiataitoja ja kaverin auttamista. 

• Kevätlukukaudella eskariryhmät harjoittelevat yhteistyötä yli ryhmärajojen, eri 

pajojen ja ilmiöoppimisen projektin parissa. 
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• Päiväkodissa ja sen ryhmissä huolehditaan, että kukaan ei koe jäävänsä yksin. 

• Aikuiset varmistavat, että kaikki pääsevät mukaan leikkeihin ja aikuisten 

sensitiivisellä läsnäololla ja havainnoilla varmistetaan, että lapset kokevat 

olevansa osallisia. Kaikki saavat leikkiä kaikkien kanssa.

• Lasten omat mielipiteet ja toiveet otetaan huomioon kaikkea toimintaa 

toteuttaessa ja suunnitelmia tehdessä. Pienryhmätoiminnalla varmistetaan, että 

jokainen lapsi tulee ajatuksineen ja toiveineen nähdyksi ja kuulluksi. 

• Lapset otetaan mukaan leikkien suunnitteluun ja toteutukseen sekä 

keskusteluihin heitä koskevissa asioissa. Arjessa voidaan pitää lastenkokouksia 

ja käyttää muita lapsia osallistavia menetelmiä.

• Erilaisia keinoja hyödyntämällä varmistetaan lasten mahdollisuus kokea 

osallisuutta. Esimerkiksi: leikinvalintataulut, leikkipussit, äänestäminen, erilaiset 

projektit, retket, luontotoiminta, lasten omat toiminnan arvioinnit yms. 

• Ryhmissä tehdään yhteisiä sopimuksia, joiden sisällöt nousevat lasten 

ehdotuksista. Yhteisiin sopimuksiin sitoutuvat kaikki. 
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Osallisuus
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Erilaisia leikkiryhmiä rakennetaan lasten yksilöllisten 

tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden ympärille osana 

ryhmien välistä yhteistyötä.

Leikkiryhmät kokoontuvat sovitun ajanjakson ajan ja sen 

sisältö voidaan sopia yhdessä lasten kanssa. 

Leikkiryhmien tavoitteet voivat olla esim vuorovaikutus –

ja yhdessä toimimisen taitojen vahvistaminen, kielellisten 

tai motoristen taitojen harjaantuminen. Hyvin tärkeä 

tavoite leikkiryhmissä on ystävyyssuhteiden kehittyminen 

ja syrjäytymisen ehkäisy.

Erityisesti tunnetaitoja harjoitellaan esim draaman ja 

erilaisten tunnekerhojen avulla. Käytämme mm 

askeleittain,  Molli ja kielinuppu materiaalia sekä erilaisia 

tunnekortteja.

Erilaiset leikki- ja tunnetaitoryhmät ja 
materiaalit



• MiniVersoa (vertaissovittelua) sovelletaan ryhmissä ikätasoon sopivasti. 

Henkilökunta on saanut koulutusta MiniVerson toteuttamista varten ja 

yksikössämme on myös MiniVerso-mentori. 

• Miniversokortit: Kuvitettu ja sanoitettu sovittelun eteneminen.

• 1. Aloitus ja pelisäännöt, 2. Tarinat, 3. Ratkaisut,

• 4. Sopiminen, 5. Seuranta

• Sovittelutaulu : Tähän kirjataan tehdyt sovittelut ja 

yhteiset sopimukset

• Puheenvuorokortit tai puhenalle: Jokaisella on

oma puheenvuoro ilman keskeytystä.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien 

laadinta 2020-2021. 

• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko yhteisö. 

• Teemme kartoituksen yksikössämme aluksi tiimeittäin.

• Kartoituksesta nostetaan alkuvuoden 2021 aikana esiin 2-4 toimenpidettä, joiden 

edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma jaetaan huoltajille 

tiedoksi. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021 16



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus
• Yhdenvertaisuus: Ryhmän aikuisten vastuulla on se, että jokainen lapsi 

tulee huomioiduksi ja kuulluksi päivän aikana. Jokaisen lapsen aloitteet ja 

ideat ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita, ja niitä hyödynnetään toiminnassa.

•
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Yhdenvertaisuus: Lapset arvioivat 

säännöllisesti toimintaa, jonka pohjalta 

toimintaa kehitetään ja suunnitellaan. 

Toimintaa voi arvioida lasten kanssa 

esimerkiksi kuvataulun avulla, jossa lapsi 

pääsee kuvien avulla kertomaan mikä 

toiminta on hänelle mielekästä ja mikä ei



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
varhaiskasvatus
• Tasa-arvo: Valitaan luettavaksi moninaisuutta tukevaa kirjallisuutta. Kirjoissa 

näkyy erilaisia ja erinäköisiä ihmisiä ja moninaisia perhemalleja. Aikuinen voi 

lukiessaan muuttaa pieniä yksityiskohtia vanhoistakin kirjoista: 

päähenkilölapsella voi äidin ja isän sijaan olla esimerkiksi kaksi isää.

• Tasa-arvo: Käytössä olevat materiaalit, esimerkiksi kuvakommunikointikortit 

tukevat moninaisuutta niin, että niissä näkyy erilaisia ihmisiä. Myös leikeissä 

kiinnitetään huomiota moninaisuuteen: aikuinen voi omalla osallistumisellaan 

rikastuttaa leikkiä ja varmistaa, että kaikki lelut, tilat ja välineet ovat saatavilla 

tasavertaisesti.
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Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä. Lapset ja henkilöstö 

dokumentoivat ja arvioivat ryhmän pedagogista toimintaa yhdessä. Vuoden 2021 alusta huoltajilla on 

mahdollisuus tutustua ryhmäportfolioon.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan 

kanssa.

Varhaiskasvatusyksikkö Munkkivuori-Muusan toimintavuodelle asettamat tavoitteet: 

• Lapsen sensitiivinen kohtaaminen: 

-läsnäolon ja vuorovaikutuksen vahvistaminen

-lasten aloitteiden ja sanattomien viestien havaitseminen.  

-koko henkilöstö kouluttautuu pedagogiseen ryhmäsensitiivisyyteen seuraavana kehittämispäivänä

• Vahvistamme lasten luontosuhdetta käyttämällä metsää oppimis- ja toimintaympäristönä.  
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Toimintakauden tavoitteet



Päivähoidon aloituksesta ja tutustumisjaksosta keskustellaan johtajan kanssa jo valintavaiheessa. Perheet saavat ennen aloitusta 

infokirjeen, joka sisältää mm. yhteystiedot, tietoa lapsen sijoituksesta ja päiväkodin toiminnasta sekä tutustumisjaksokuvauksen.

• Lapsen aloittaessa päiväkodissa ryhmän opettaja varaa ajan aloituskeskusteluun, jossa huoltajat saavat kertoa lapsestaan, 

perheestään sekä odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen ja arkeen liittyen. Keskustelussa ryhmän opettaja kertoo 

päiväkodin käytännöistä, ryhmän toiminnasta sekä päivärytmistä. Aloituskeskustelu käydään huoltajien valinnan mukaan heidän  

kotonaan tai päiväkodissa.  

• Tutustumisjakso on 1-2 viikon mittainen huomioiden perheen tilanne ja lapsen yksilölliset tarpeet. Lapsi tutustuu ryhmään yhdessä 

huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa. Tutustumisjakson aikana tutustutaan ryhmäläisiin sekä arjen toimintaan pikku hiljaa

kuormittamatta lasta liikaa. 

• Ryhmässä on valmistauduttu uuden lapsen tuloon: hänellä on mm. oma naulakko- ja ruokailupaikka. 

• Huoltajien kanssa järjestetään aikaa keskustelulle tulo-ja hakutilanteissa varsinkin tärkeässä aloitusvaiheessa. Heidän kanssaan 

voidaan myös sopia, että lapsen päivän kulusta kerrotaan jo päivän aikana esimerkiksi tekstiviestillä. 

• Ryhmän kasvattajat luovat turvallisen ilmapiirin antamalla aikaa, huolenpitoa  ja syliä. Lapsella saa olla mukana itselleen tärkeitä 

esineitä, esimerkiksi unilelu tai kuva perheestään.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen



Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä 
toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo
Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisesta näkökulmasta huomioiden lasten ikä, kaverisuhteet, yksilölliset tarpeet ja päiväkodin fyysiset tilat.

• Omien kotiryhmien sisällä sekä yhdessä naapuriryhmien kanssa muodostamme eri tavoin toimivia pienryhmiä, jotka perustuvat lasten tarpeisiin, 

toiveisiin, kiinnostuksen kohteisiin sekä oppimisen tukemiseen. Näin kasvattajat pääsevät tutustumaan päiväkodin yhteisiin lapsiin ja käyttämään omia 

vahvuuksiaan.

• Lapsen vaihtaessa ryhmää toimintakauden alussa, käydään jo edellisen toimintakauden lopulla (keväällä) tutustumassa uuteen ryhmään. Myös 

huoltajille järjestetään tähän mahdollisuus.

• Ryhmästä toiseen siirtyminen voi tapahtua myös toimintakauden keskellä. Tällöin lapsi käy leikkimässä tulevassa ryhmässä ennen siirtymistään. 

Asiaa käsitellään yhdessä lapsen, aiemman sekä tulevan lapsiryhmän kanssa. 

• Lapsen vaihtaessa päiväkotia käydään sovitusti huoltajien ja kasvattajien kesken siirtokeskustelu.

Eskarien opinpolun jatkumo eli askelmerkkejä kouluun

• Eskareilla säännöllistä yhteistyötä koulun kanssa osana opinpolun jatkumoa. 

• Yhteistyö toteutetaan kummiluokan muodossa.

• Tilat, rehtori ja opettajat tulevat tutuiksi metsäeskariryhmien toimiessa vuoroviikoin koululla.

• Lisäksi kielisuihkutusta sovittu kielten opettajien kanssa eskarivuoden aikana.

• Tarvittaessa moniammatillisessa yhteistyössä sovitaan tuentarpeisille askelmerkkejä kouluun.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
(Vasu) ja lapsen esiopetuksen 
suunnitelma (Leops)

•Lapsen vasu alkaa aloituskeskustelusta sekä perheeseen ja lapseen tutustumisesta. Kasvattajat tekevät lapsesta havaintoja, 

joiden pohjalta alkaa varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu. 

•Jokaisella tiimillä on oma Vasu- ja Leops-keskusteluviikko, jonka aikana pyritään pitämään kaikkien ryhmän lasten 

varhaiskasvatuskeskustelut. Huoltajia informoidaan vasuviikon ajankohdasta hyvissä ajoin. Huoltajat saavat etukäteen 

keskusteluun valmistavat kysymykset, jotka he palauttavat ennen keskustelua ryhmänsä opettajalle. 

•Keskustelussa esiin nousseet asiat ja sovitut pedagogiset toimenpiteet käydään tiimin kasvattajien kanssa läpi ja kirjataan 

ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan, jonka keskiössä ovat lasten vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä laaja-alaisen 

osaamisen ja oppimisen alueet.

•Lapsen vasua päivitetään ja sinne kirjattujen toimenpiteiden toteutumista arvioidaan tarpeen tullen. Arviointikeskustelu pidetään 

keväällä yhdessä lapsen huoltajien kanssa.  

•Ryhmän tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet kirjataan ryhmän yhteiseen ”Ryhmän pedagoginen suunnitelma” 

dokumenttiin Vasu- ja Leops-keskusteluiden jälkeen.

•Esiopetuksessa on lisäksi keväällä Leops arviointiviikko, johon osallistuu perhe, lapsi ja opettaja.

•Ryhmän vahvuudet tehdään näkyväksi lapsille syksyn LEOPS keskustelujen jälkeen.
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• Lapsen aloitus-, Vasu- ja Leops-keskustelut sekä haku-ja tuontitilanteet ovat tärkeä osa huoltajien ja henkilöstön viestintää. Kodin ja 

päiväkodin yhteistyön pohja ja jatkumo sekä toiminnan arviointi rakentuu näissä tilanteissa. 

• Yhteistyömuotoja huoltajien kanssa ovat viikkokirjeet ja muut tiedotteet sekä vuodesta 2021 alkaen ryhmäportfolio. Kiireellisissä tai 

mieltä painavissa asioissa voimme soittaa tai lähettää tekstiviestejä puolin ja toisin. 

• Yksikössämme toimivat vanhempaintoimikunnat, jotka mahdollistavat lapsille elämyksellistä toimintaa sekä yhteisiä tapahtumia 

perheille. Vanhemmilla on keskenään käytössään yhteisiä Facebook ja WhatsApp-ryhmiä. 

• Vanhempainillat ovat vanhempia osallistavia ja toiminnallisia mm. learning cáfe -menetelmää, porinapiiriä tai kahoot-verkkokyselyä 

käyttämällä. Lisäksi käytössä on Teams-sovellus, sähköinen materiaali ja lähiympäristö. 

• Vallitseva tilanne huomioiden ryhmissä voidaan järjestää toimintaa, johon perheet voivat olla osallisia. Kehittelemme uusia tapoja 

yhteistyössä huoltajien kanssa. 

• Toimimme moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa. Näitä ovat mm. neuvola, perheneuvola, puheterapeutit, toimintaterapeutit ja 

Suomi toisena kielenä (S2) -opettaja. Moniammatillinen yhteistyö tukee ryhmissä tehtävää pedagogista toimintaa sekä huoltajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä.

• Teemme yhteistyötä myös lähikoulujen ja Nuorisotalon kanssa, joiden tapahtumiin osallistumme ja joiden tiloja käytämme aktiivisesti 

vallitseva tilanne huomioiden.

• Esiopetuksen osalta teemme yhteistyö esiopetuksen kuraattorin ja psykologi kanssa sekä Munkkivuoren ala-asteen oppilashuollon 

kanssa. 

• Dokumentoinnin välineinä käytämme  mm. valokuvia, videointia, saduttamista, taiteilua ja lasten omia mediaprojekteja. Lapset 

arvioivat toimintaa yhdessä aikuisen kanssa sanallisesti sekä käyttämällä erilaisia toiminnallisia ilmaisumenetelmiä.

• Henkilöstö arvioi toimintaa säännöllisesti: viikoittaiset tiimipalaverit, talonkokoukset, yksikön kokoukset sekä pedagogiset kokoukset
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Viestintä ja yhteistyö


