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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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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu

Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-

suunnitelmanperusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin 

strategiaan 2017-2021.
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Pelimannin 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.

 Pelimannissa toimitaan vahvuusperustaisen varhaiskasvatuksen (Huomaa hyvä!), positiivisen 
pedagogiikan sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan lähtökohdista. Panostamme siihen, mikä toimii. 
Valitsemme tietoisesti myönteisen näkökulman ja uskomme siihen, että meillä on osaamista, 
vahvuuksia ja voimavaroja vaikuttaa asioihin ja katsoa myönteisesti tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. 
Me Pelimannin aikuiset lupaamme joka päivä:

 huomata jokaisessa lapsessa hyvää 

 vaalia positiivista kasvu- ja oppimisilmapiiriä

 välittää toisistamme sekä yhteisestä toimintaympäristöstämme

 Pelimannissa kaikki lapset ovat yhteisiä lapsia

 Pelimannissa kasvatus ja opetus toteutuu kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisessa 
kasvuympäristössä. Tuemme arjessa ja kaikessa toiminnassa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 
suomen kielen oppimista. Toimimme kielitietoisesti huomioiden lasten äidinkielet. 

 Lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat nivoutuvat osaksi Pelimannin varhaiskasvatuksen 
kokonaisuutta. Jokaisella lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana 
itsenään joka päivä. Kohtaamme suomen kieltä oppivan lapsen kokonaisvaltaisena ihmisenä, jota 
aikuiset aktiivisesti auttavat liittymään uuteen kieli- ja kulttuuriympäristöön.

 Ihmisen tärkein päämäärä on tulla hyväksytyksi omaan yhteisöön - varhaiskasvatuksen tärkein 
tehtävä on varmistaa kaikille kokemus kuulumisesta joukkoon!

 Hyödynnämme ryhmän kasvattavaa ja rikastavaa voimaa ja varmistamme, että jokainen lapsi on 
arvokas ja hyväksytty ryhmän jäsen.

 Pelimannissa ovat leikki ja leikillisyys kunniassa ja kaikki leikkivät!                

 Iloon uskominen ja ilon vaaliminen tuottaa myönteisiä tunnetiloja, avaa uusia toimintamahdollisuuksia 
ja tuottaa hyvinvointia ja onnellisuutta!
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Pelimannin esiopetuksen toimintakulttuuri 
 Pelimannin esiopetusryhmien toimintakulttuuri rakentuu yksikön yleisen toimintakulttuurin lisäksi esiopetuksen erityisistä näkökulmista. 

Esiopetusryhmiä on kolme Tuohitorvet, Täryväkkärät ja Pajupillit, joista Täryväkkärät ja Pajupillit ovat laajamittaisia kaksikielisiä suomi-englanti        

esiopetusryhmiä. Esiopetusryhmiemme toimintakulttuurissa korostuvat kaveritaidot (Huomaa hyvä!, Vahvuusvaris, MiniVerso), tunnetaidot sekä 

kieli- ja kulttuuritietoisuus. Huomaamme hyvän joka päivä, kehumme ja kannustamme. Moninaisuus on esiopetusryhmiemme rikkaus ja 

esimerkiksi erilaisten kielten oppiminen sekä niiden tutkiminen ovat osa arkeamme.

 Pelimannin esiopetusryhmien pedagogisessa toiminnassa korostetaan lasten osallisuutta sekä toimijuutta; annamme joka päivä mahdollisuuksia 

onnistumisiin ja juhlimme sekä pieniä että isoja saavutuksia; oppimisen omistajuuden tukeminen eli tunne siitä, että lapsella on itsellään avaimet 

oppimiseen, nousee myös vahvasti esiin toimintakulttuurissamme. Lapset oppivat koulunkin kannalta tärkeitä taitoja: itseohjautuvuutta sekä 

itseorganisointitaitoja. Luotamme lapsen oppimisen prosessiin ja kannustamme sekä tuemme tällä polulla lasta ja lapsiryhmää sensitiivisesti, 

empaattisesti sekä kannustaen, huumorintajua unohtamatta! Annamme lapsille työkaluja, menetelmiä sekä uusia kieliä itseilmaisuun: taiteilemme, 

tanssimme, jumppaamme, loruttelemme, laulamme, riimittelemme sekä tarinoimme.

 Olemme lisäksi tiiviisti yhteistyössä vanhempien kanssa ja esiopetusvuoden aluksi keräämmekin toiveita vanhemmilta tulevalle vuodelle. Lisäksi 

toimintakulttuurimme rakentuu lasten mielenkiinnon kohteiden sekä yksilöllisten LEOPS-asiakirjojen ympärille. Ryhmän sekä yksilöiden tarpeet, 

tunteet ja ajatukset otamme huomioon Pelimannin arjessa aivan joka päivä ja pyrimme toteuttamaan toimintakulttuuriamme lasten tarpeista käsin.

Eskareiden 2020-2021 toiveet
Haluan…
- syömään Hesburgeriin
- tehdä hiekkahommia
- pelata Unoa
- mennä leikkimään alatalon pihalle
- oppia ihmisestä
- oppia laskemaan tuhanteen tai miljardiin
- oppia pelaamaan shakkia
- leikkiä eskarissa
- oppia hyvän piirustusasennon
- käydä leffateatterissa
- kevätretkelle pitkän matkan bussilla

Eskareiden vanhempien 2020-2021 toiveet mm.:

- hassutukset
- onnen hetkiä
- kaveritaitoja
- pettymyksen sietoa
- itseluottamusta
- avarakatseisuutta
- ystäviä
- luontokokemuksia
- to adapt to the reality
- lämmin kohtaaminen

- oppisi kaikki tarvittavat 
taidot mitä tarvitaan 
koulussa
- liikuntaa, leikkiä, 
musiikkia, tanssia
- sosiaalisia taitoja
- to improve concentration
- elämä kantaa –huolet-
tomuutta
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
 Pelimannissa ollaan ihmisiksi; vahvistetaan oman arvon tuntemista, toisten arvostamista ja elämän kunnioittamista. 

 Henkilökunnan toiminta perustuu ymmärrykseen siitä, että varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat pieniä ja he harjoittelevat asioita 

ympärillään olevien aikuisten hyvässä ohjauksessa. Tunteiden käsitteleminen ja toimiminen sosiaalisesti rakentavalla tavalla vaativat 

harjoittelua. Aikuiset tarjoavat sensitiivisen, rauhoittavan ja läsnäolevan tuen harjoittelutilanteissa.

 Ryhmä toimii voimavarana ja huolehdimme siitä, että kaikki kuuluvat joukkoon.  Vahvistamme lasten yhteenkuuluvuutta, ystävällisyyttä 

ja hyväntahtoisuutta. Kun lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään, hän voi hyvin ja on kiva kaveri.

 Pelimannissa toimitaan positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen varhaiskasvatuksen (Huomaa hyvä!) lähtökohdista. 

Varhaiskasvatuksen keskiössä on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen, kannustaminen, 

arvostaminen ja huolenpito.

 Tunnetaidot ovat alle kouluikäisillä lapsilla vielä kehittymässä. Tunnetaitoja kehitetään tunteita tunnistamalla ja niistä puhumalla, 

draaman, tunnepelien, tunnekorttien ja erilaisten tunnemateriaalien kautta. Toteutamme ohjattuja vuorovaikutusleikkiryhmiä, joissa 

käytetään vahvasti myönteisiä tunteita, leikkisyyttä, iloa ja haasteellisuutta - emotionaalisen saatavilla olon keskeisiä elementtejä.

 Huomaa hyvä – toimintamallin lisäksi Pelimannissa harjoitellaan MiniVerso - toimintamallia aloittaen esiopetusryhmistä. MiniVerso -

toimintamallin avulla autetaan lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa.

 Pelimannin yhteinen teema on ”Ystävyyden talo”. Teemme ystävyyden näkyväksi yhteisen näyttelyn voimin.

 Pelimannin aikuiset jatkavat opiskelua yhteisessä opintopiirissä sensitiivisestä vuorovaikutuksesta ja aikuisroolista sekä sosiaalisten 

taitojen ohjaamisesta. 

 Perjantaisin jokainen ryhmä kokoaa omalla tavallaan viikon hyvät ajatukset, sanat ja teot siivittämään elämää eteenpäin!
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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. 

• Kartoituksesta nostetaan alkuvuoden 2021 aikana esiin

• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte tasa-arvoa yksikössänne

• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte yhdenvertaisuutta yksikössänne
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Toimintakauden tavoitteet 

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

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

• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja 

leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen 

oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 

yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana. 

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai    

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen ja lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

 Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen Pelimannissa 

toteutamme jokaisen perheen kanssa yhdessä 

suunnitellun ja lapsen tarpeisiin sopivan noin 1- 2 

viikkoa kestävän tutustumisjakson, jonka aikana lapsi 

tutustuu yhdessä vanhempien kanssa päiväkodin 

arkeen ja henkilökunta tutustuu lapseen ja saa 

arvokasta tietoa ja lapsituntemusta vanhemmilta.

 Tutustumisjakson aikana käydään aloituskeskustelu 

yhdessä vanhempien ja henkilöstön kesken.  

 Tutustumisjakson tavoitteena on varmistaa jokaiselle 

lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen aloitus ja 

luoda perusta lasten vanhempien ja henkilökunnan 

yhteistyölle.  

 Pelimannissa on oma lapsen varhaiskasvatuksen 

aloittamiseen liittyvä yhtenäinen materiaali 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu), johon on sisällytetty 

myös lapsen toiveet ja mielipiteet. Aikuiset ratkaisevat sen, millä 

tavalla kunkin lapsen näkökulma saadaan esiin ja huomioiduksi.

Lapsen vasussa lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, 

kiinnostuksen kohteet ja tarpeet.

Vasu on pedagoginen dokumentti, jossa asetetaan tavoitteet 

aikuisten toiminnalle ja sovitaan niistä toimenpiteistä, miten kunkin 

lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään 

suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 

Lapsen vasun toteutumista arvioidaan yhdessä vanhempien 

kanssa jatkuvuuden periaatteella aina tarvittaessa, vähintään 

kerran vuodessa. 

Uuteen vasuun valmistautuminen alkaa edellisen vasun 

arvioinnilla.

Lasten vasuista nousevat tavoitteet ja toimenpiteet muodostavat 

pohjan lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 11



Toiseen ryhmään siirtymisen käytännöt ja
lapsiryhmien muodostaminen 

Siirtymisen käytännöt

 Kun lapsi vaihtaa ryhmää päiväkodin sisällä tai siirtyy toiseen 

päiväkotiin, henkilökunta suunnittelee yhdessä vanhempien 

kanssa tulevaan muutokseen valmistautumisen luoden 

turvallisen jatkumon lapselle.

 Tutustuminen aloitetaan pienin askelin heti, kun lapsen uusi 

ryhmä on tiedossa.

 Ryhmän vaihtamista tuetaan  mm. niin, että lapsi tutustuu 

uuteen ryhmään ja osallistuu sen toimintaan tutun aikuisen ja 

muiden siirtyvien lasten kanssa. 

 Ryhmän vaihtamista pohjustetaan siirtokeskusteluin, joihin 

vanhemmat voivat osallistua. 

Lapsiryhmien muodostaminen

 Pelimannin päiväkodin lapsiryhmät 

muodostetaan mahdollisimman hyvin lasten 

kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukeviksi

 Lapsiryhmien muodostamisessa huomioidaan 

mm. lasten ikä, tarpeet ja ystävyyssuhteet

 Päivän aikana lapset ovat erilaisissa 

toiminnallisissa ryhmissä käyttäen hyväksi 

kaikkia päiväkodin sisä- ja ulkotiloja ja muita 

oppimisympäristöjä 

 Lasten jakaminen pienryhmiin mahdollistaa 

sensitiivisen vuorovaikutuksen, lapsikohtaisen 

ohjauksen ja lapsen osallisuuden toteutumisen   
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Eheä opinpolku ja oppilashuolto

 Esiopettajat ja viisivuotiaiden opettajat tekevät pitkin vuotta ennen esikoulun alkua tiivistä yhteistyötä, jotta tulevan esikoululaisen opinpolku 

pysyisi eheänä ja siirtymä mahdollisimman helppona lapsille. Siirtokeskustelut pidetään ja niihin on vanhemmilla mahdollisuus osallistua. 

Lapsiin tutustutaan ja tärkeät huomiot siirtyvät esiopettajille.

 Pelimannin eskarilaisille järjestetään eskarin aloitusjuhla. Toimintakauden alussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmäytymiseen, aikuiset 

varmistavat, että kaikille lapsille löytyy leikkikaveri ja mieluisaa tekemistä. Lasten kanssa laaditaan yhdessä ryhmän oma kaverisopimus, 

johon kaikki lapset sitoutuvat. Kaverisopimuksen lupauksia muistutellaan ja käsitellään viikoittain (tehdään toiminnan tasolla näkyväksi).  

 Helsingissä kaikille lapsille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS). Lapsen 

esiopetuksen oppimissuunnitelmat kirjataan syksyllä ja keväällä. Lisäksi loppuvuodesta arvioidaan syksyä ja kevään LEOPS siirtyy tulevaan 

kouluun. Keskustelut käydään yhdessä vanhempien kanssa. LEOPSIIN kuvataan lapsen vahvuuksia, tarpeita, kiinnostuksen kohteita, 

oppimistapoja ja lasten sekä vanhempien toiveita. Sisällön rakentumiseen osallistuu lapsi ja vanhemmat, jotta saadaan kuvattua niin lapsen 

näkemys itsestä oppijana, vanhempien näkemykset kuin esiopetuksen henkilöstönkin näkemys. 

 Esiopetusvuonna tehdään yhteistyötä myös Kannelmäen peruskoulun kanssa, jonne lapset pääsevät tutustumaan sekä syys- että 

kevätlukukaudella ekaluokkalaisten arkeen. Yhteistyöllä pyritään helpottamaan koulun aloituksen tuomaa muutosta lasten elämässä 

tutustuttamalla tulevat koululaiset pikkuhiljaa kouluarkeen, koulurakennukseen, opettajiin sekä oppilaisiin. 

 Oppilashuolto on osa Pelimannin esiopetusryhmien toimintakulttuuria sisältäen muun muassa esiopetuksen psykologit sekä kuraattorit, jotka 

tukevat esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta omalta osaltaan. Psykologin ja kuraattorin palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita lapsen 

oppimisen ja hyvinvoinnin sekä koulun aloituksen tueksi.
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Viestintä ja yhteistyö

 Pelimannin yhteistyö on monialaista - ensisijaisina yhteistyökumppaneina ovat lasten vanhemmat. 

 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö alkaa ensimmäisestä tapaamisesta. Yhteistyö toteutuu päivittäisissä 

kohtaamisissa, sovituissa keskusteluissa, vanhempainilloissa, juhlissa, yhteisissä tapahtumissa, viestien ja 

yhteydenottojen välityksellä. Yhteistyön voima syntyy arvostavasta, positiivisesta, sitoutuneesta toiminnasta 

lasten hyväksi. 

Monialaista yhteistyötä tehdään perusopetuksen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, kulttuuritoimijoiden ja niiden 

asiantuntijatahojen kanssa, jotka ovat mukana lasten kokonaisvaltaisen kehityksen edistämisessä.

 Pelimannissa hyödynnetään erilaisia viestinnän 

muotoja kohderyhmästä riippuen. Jokainen ryhmä 

dokumentoi toimintaansa sekä kirjallisesti että 

kuvin ja viestittää toiminnastaan säännöllisesti. 

Käytössä ovat  mm. sähköpostiviestit ja 

Instagram sekä uutena dokumentoinnin ja 

viestinnän välineenä ryhmäportfoliot. Päiväkodin 

sisäisessä viestinnässä käytetään Whatsappia. 

”Se, mihin kiinnität 

huomiota, kasvaa”  

- Insoo Kim Berg
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Huomaa hyvä! – eläväksi Pelimannissa
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