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Helsinkiläinen varhaiskasvatus
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

Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
Toiminta-ajatuksena on kohdata lapset kunnioittavasti heidän vahvuutensa huomaten. Samoin haluamme kohdata
perheet ja työtoverit. Näin rakennamme turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä olla.
Perhe on lapsen voimavara, josta hän kasvaa. Koemme tärkeäksi turvallisen siirtymän kodista varhaiskasvatukseen.
Panostamme päivähoidonaloitukseen ja tarjoamme ensimmäisen tutustumisen kotona tai päiväkodissa. Ensimmäisen
viikon lapsi on vanhemman kanssa Pikkusuolla tutustumassa uuteen ympäristöön, toisiin lapsiin ja aikuisiin.
Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan lapsensa arkeen aina niin halutessaan.

Harjoittelemme tietoisesti vuorovaikutustaitoja pienryhmissä toimien. Pienryhmät mahdollistavat lapsen kuulemisen ja
mahdollisuuden osallisuuteen. Jokainen lapsi kohdataan ja hänen asioidensa äärellä pysähdytään arjen pienissä
hetkissä ja huomioidaan vahvuudet arjen tapahtumissa. Nostetaan esiin lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja huomataan
positiiviset asiat.
Pikkusuon varhaiskasvatusta toteutetaan myös metsässä. Käytämme metsää ympäri vuoden lapsen luontosuhteen
herättämiseen ja ylläpitämiseen. Yhdessä huolehdimme luonnosta: roskat kerätään metsäpaikalta ja haastetaan
vanhemmat pakkamaan roskattomia eväitä retkille. Kestävässä elämäntavassa ohjaamaan lapsia kierrättämiseen:
valojen sammuttamiseen, paperin kierrättämiseen sekä huolehtimaan leluista ja peleistä niin, että ne tuottaisivat
pitkään iloa itselle ja muille lapsille.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Pikkusuolla varhaiskasvatukseen tutustuminen alkaa päätöksen jälkeen, jolloin ryhmät saavat tiedon uudesta
lapsesta ja he lähettävät tervetuloa kirjeen perheille. Toivotamme perheet tervetulleiksi päiväkotiin uusien
perheiden illassa kesäkuussa. Siellä sovitaan varhaiskasvatuksen aloittamisesta, tutustumisesta,
aloituskeskustelusta sekä tutustutaan henkilökuntaan. Koko perhe on tervetullut uusien perheiden iltaan. Alle 3vuotiaiden tutustuminen alkaa vanhempien ja henkilökunnan tapaamisella, jolloin pääsemme rauhassa
keskustelemaan päivähoidon aloituksesta. Kaikille perheille tarjotaan mahdollisuus lapsen ja kasvattajan
ensimmäiseen tutustumisen kotona tai päiväkodissa.
Vanhempien on hyvä varata aikaa varhaiskasvatuksen aloittamiseen ja olla lapsen mukana päiväkodissa ns.
pehmeän laskun ajan. Pehmeästä laskusta sovimme jokaisen perheen kanssa erikseen.
Kotikäynnillä tai pehmeän laskun aikana jokaisen perheen kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmat
kertovat omasta lapsestaan ja pääsevät kuulemaan enemmän päiväkodin arjesta. Pari kuukautta
varhaiskasvatuksen aloittamisesta lapsille tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien
kanssa.
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Oppimisympäristö
Ryhmillä on käytössä ulkotiloja, ryhmätiloja ja erillisiä jakotiloja, joita muokataan lasten kanssa omaan toimintaan soveltuviksi.
Lapsilla on käytettävissä sali liikunta-, musiikki ja kulttuurihetkiin. Naapuriryhmien ollessa metsässä käytämme muiden ryhmien
ryhmätiloja hyväksemme. Pihat on jaettu eri-ikäisten lasten tarpeet ja turvallisuus huomioiden. Paloheinän erinomaiset
liikuntapalvelut ovat kaikkien ryhmiemme käytössä.
Pikkusuon sijainti Keskuspuiston reunalla tarjoaa päivittäisen mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatusta luonnossa metsän
keskellä. Kaikki ryhmämme pienistä esioppilaisiin viettävät viikossa vähintään yhden aamupäivän metsässä. Metsä tarjoaa
erinomaisen ympäristön sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, liikuntaan, kielen rikastamiseen, ympäristön havainnointiin ja
oppimiseen. Metsä on meille oppimisympäristö, joka antaa erinomaiset puitteet kaikkien varhaiskasvatuksen osa-alueiden
toteuttamiseen. Pikkusuolla toimii kaksi Luonnossa kotonaan-ryhmää sekä kaksi metsäkerhoa.
Yhdessä lasten kanssa luomme turvallisen, kannustavan ja sallivan ilmapiirin, jossa on hyvä leikkiä, olla muiden lasten kanssa,
oppia, kasvaa ja ihmetellä ympäröivää maailmaa.
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Toimintakulttuuri
Pikkusuolla pidämme tärkeänä leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustavaa yhteisöä sekä liikuntaa, ulkoilua ja metsässä olemista.
Pikkusuolla sanoitamme lasten vahvuuksiin, joita tuodaan näkyväksi leikki- ja vuorovaikutustilanteissa sanoittamalla. Iloitsemme
yhdessä onnistumisista ja yrittämisistä. Leikin ja arjen kautta käsittelemme erilaisia tunteita. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja
tunnetaitojen harjoitteleminen vahvistaa leikki- ja kaveritaitoja.
Leikkiin kannustava yhteisö
Tavoite: Leikin rikastuttaminen ja leikkiin sitoutuminen. Tutustumme erilaisiin leikkeihin ja uusiin leikkikavereihin.
Mitä ja miten tehdään: Havainnoimme ja keskustelemme lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohteista. Viikoittain varataan runsaasti
aikaa leikeille. Aikuinen huolehtii, että jokainen lapsi pääsee osalliseksi leikkiin ja mahdollistaa uusien kaverisuhteiden syntymisen. Leikki
alkaa usein läheisten kavereiden kanssa, mutta aikuinen valitsee viikoittain leikkikaverit, jolloin lapsen vuorovaikutustaidot vahvistuvat ja
opitaan leikkimään erilaisia leikkejä eri kavereiden kanssa. Näin myös ennaltaehkäisemme kiusaamista ja leikin ulkopuolelle jäämistä.
Vuoden aikana järjestämme yhteisiä teema- ja kuukausileikkejä, joihin osallistamme vanhempia mukaan.
Dokumentointi ja arviointi Lasten leikkejä dokumentoidaan kuvin. Arviointia tapahtuu päivittäin, mutta tarkemmin lasten leikkejä
arvioidaan ryhmien kuukausittaisissa arviointipalavareissa. Koko työyhteisö käy leikkiin liittyvää keskustelua pedagogisissa palavereissa.
Lapset arvioivat omia leikkejään yhdessä aikuisten kanssa keskustellen.
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus,
joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen
läsnäolon
Lapsen ja koko
ryhmän positiivinen
huomioiminen.
Vahvuuksien,
yrittämisen ja
onnistumisten
sanoittaminen.
Työyhteisö on
keskustellut asiasta
kehittämispäivässä
ja kuukausittain
pedapalavereissa.

Tiimien kerran kuussa
käytävissä pitkissä
palavereissa arvioidaan
toimintaa ja sensitiivistä
työotetta. Tiimi valitsee
tarkoituksenmukaiset
menetelmät arviointiin.
Tiimeissä kuvataan kerran
toimikauden aikana
jokaisen työntekijän
toimintaa lasten kanssa,
jota arvioidaan tiimeissä.

Sitoudutaan
vuorovaikutukseen;
katseet, eleet,
sanaton viestintä,
lapsen tasolle
laskeutuminen.
Pienryhmä
mahdollistaa
rauhan ja ajan
antamisen
kohtaamiselle.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja
toimijuutta tukevia toimintatapoja
Ryhmissä pidetään
tuumaustaukoja ja
fiiliskierroksia toiminnan
jälkeen, jolloin lapset
arvioivat toteutunutta
toimintaa.

Lapsen osallisuutta tuetaan:
Havainnoimalla, haastattelemalla
ja Keskustelemalla lapsen kanssa.
Osallisuus tehdään näkyväksi
huoltajille Kuukausikirjeissä ja
muun dokumentoinnin avulla.

Henkilökunta mahdollistaa lasten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen
Pikkusuolla. Lapsi kohdataan arvokkaana yksilönä; häntä kuunnellaan ja hänen aloitteisiinsa tartutaan
aktiivisesti.
Kiinnitämme huomiota lasten välisiin vertaissuhteisiin, ryhmäytymiseen sekä myönteisen ja kannustavan
ilmapiirin luomiseen. Turvallinen ja hyväksyvä ympäristö nostaa lapsen vahvuudet esiin.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
(täydentyy keväällä 2020)
Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus,
jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja
työnteon ympäristönä (vähintään 2vk kestävä teema)

Kriteeri / Miten

Kriteeri / Miten

Sitova tavoite
toteutetaan ja
dokumentoidaan
keväällä 2020.

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)
Vare Jory 19.6.2019

Tavoite

Mitä
tehdään?

Miten
tehdään?

Dokumentointi

Arviointi

Oppimisen alueet
Nostot ja kehittämiskohteet:
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Tavoitteenamme on tuoda Helsinki näkyväksi oppimisympäristönä. Ajattelua ja matemaattisia taitoja harjoitellaan rakentelusarjojen, askartelun
ja muovailun kautta sekä tutkimalla lähiympäristöä. Lasta kannustetaan ihmettelemään, pohtimaan ja etsimään vastauksia. Kaikki ryhmät
retkeilevät lähiympäristössä ja isompien lasten retkikohteet voivat olla myös kauempana.

Kasvan, liikun ja kehityn
Pikkusuo on mukana Ilo kasvaa liikkuen hankkeessa, jonka tarkoituksena on suunnitelmallisen ja säännöllisen liikunnan lisääminen. Ryhmässä
liikkuminen kehittää mm. vuorovaikutustaitoja ja sääntöjen noudattamista. Käytämme hyödyksi lähellä olevia liikuntapaikkoja; pallokenttä,
jäähalli, Paloheinänmäki. Ryhmät liikkuvat viikoittain lähimetsään.
Pikkusuolla on yhteiset retkikäytännöt. Arjen liikkumiseen kannustetaan sekä ulkona että sisällä. Kannustamme myös vanhempia liikkumaan
kodin ja päiväkodin väliset matkat kävellen tai pyöräillen.

8.1.2020

Etunimi Sukunimi
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Liikunta Pikkusuolla
Liikumme päivittäin etenkin pihaleikeissä, joissa
fyysinen aktiivisuus tukee lasten ajattelun kehitystä ja
oppimista. Ohjatuissa peleissä ja sääntöleikeissä lapset
oppivat noudattamaan sääntöjä ja itsesäätelyä. Pihaleikeissä ja
draamallisissa liikuntaleikeissä lapsella on tilaa soveltaa ja
Keksiä omia ratkaisujaan. Kasvattaja takaa, että
jokaisella lapsella säilyy liikunnan ilo.

Perinneleikkien opettelu sekä vuodenaikojen
mukaan eri lajien harjoittelu tukee kulttuurista
osaamista. Opimme toimimaan yhdessä niin koko
ryhmänä kuin pienemmissä porukoissa. Eri
liikuntamuodoissa lapset voivat käyttää omia
vahvuuksiaan ja ilmaista itseään. Tuemme lasten
kehollista ilmaisua mielikuvaliikunnalla.

Liikkuessa lapsen motoriset taidot
vahvistuvat, mikä tukee lapsen jaksamista
ja toimimista arjessa. Liikuntaleikeissä
opitaan ohjeiden mukaan toimimista sekä
itsesäätelyä.

Arki- ja ohjatuissa liikuntahetkissä opitaan kirjaimia ja
numeroita, hyödynnetään musiikkia sekä satuja ja tarinoita.
Ryhmissä käytössä tabletteja ja videotykki; etsitään tietoa,
kuvataan ja videoidaan sekä katsotaan omia tuotoksia.

8.1.2020
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Yhteistyö ja viestintä
Vanhempien osallisuus Pikkusuolla näkyy päivittäisissä kohtaamisissa, lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa (vasu), vanhempainilloissa, yhteisissä juhlissa ja tapahtumissa.
Vuosittaiset vanhempainillat pidetään loka-marraskuussa, jolloin käymme vanhempien kanssa lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa esiin nousseita aiheita läpi ja täydennämme ryhmän omaa
vuosisuunnitelmaa. Keväällä käymme vanhempien kanssa arviointikeskustelut.
Ryhmät tiedottavat toiminnastaan vanhemmille sähköisesti lähetettävissä kuukausikirjeissä, ja joillain ryhmillä on
omat Facebook-sivut.
Pikkusuolla toimii vanhempaintoimikunta, joka järjestää perheille yhteisiä tapahtumia vuosittain. Kaikki vanhemmat
toivotetaan tervetulleiksi toimimaan yhdessä muiden vanhempien kanssa. Aktiivinen ryhmä toivoo joukkoonsa lisää
vanhempia.

Pikkusuo tekee yhteistyötä muun muassa neuvolan, lähialueen koulujen, vanhusten palveluasumisyksikkö
Päiväkummun, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettajan
kanssa.
Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomen latu, White Bear, kirjastot ja Paloheinän jäähalli.
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Dokumentointi, toiminnan arviointi ja kehittäminen
Pikkusuolla dokumentoimme toimintaa käyttäen videoita, kuvia, aikuisten ja lasten kirjauksia sekä lasten tuotoksia.
Lasten kanssa keskustelemme yhdessä tai yksin leikeistä ja toiminnoista. Ryhmän toiminnasta lähetetään koteihin
kuukausikirjeet, joissa kerrotaan ryhmän toiminnan pedagogisista tavoitteista, miten niihin on pyritty ja mitä on
saavutettu.
Dokumentoinnin ja havainnoinnin pohjalta arvioimme toimintaamme viikoittaisissa tiimipalavereissa sekä
kuukausittaisissa pedagogisissa palavereissa. Toimintaa muokataan arvioinnin perusteella. Myös lapset arvioivat
omaa oppimistaan kuvien, videoiden, erilaisten tuotosten ja kertomusten kautta.

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) vanhempien kanssa käydyn keskustelun
pohjalta. Vasuun kirjataan tarkempia ja yksityiskohtaisempia tavoitteita toiminnalle. Näin vanhemmat pääsevät
vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Suunnitelman toteutumista arvioidaan lukukauden lopussa. Näistä keskusteluista
ja asiakastyyäisyyskyselyn tuloksista nostamme tulevan vuoden kehittämiskohteet.
Tänä vuonna jatkamme digitaitojen kehittämistä. Lisäksi uudeksi kehittämiskohteeksi olemme sopineet leikin ja
liikunnan kehittämisen. Jaamme näihin liittyen yhteisesti opittua ja ryhmiemme toimintaa kerran kuussa pidettävässä
pedagogisessa palaverissa. Pienryhmät muodostuvat yli ryhmärajojen, jolloin pääsemme jakamaan omaa
osaamistamme ja oppimaan toisten ryhmien tavoista toteuttaa arviointia ja dokumentointia.
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