
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö 
POUTAPILVI-PUIMURI

Hyväksytty: 26.11.2020, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat

Toimintasuunnitelma 2020-2021 2



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.

Huomioimme lasten yksilölliset tarpeet 

Tutustumme lapsiin lähemmin kiinteissä pienryhmissä, jolloin 
tunnemme ja huomioimme lasten yksilölliset tarpeet 
paremmin.

Hyödynnämme päivittäin toistuvat perushoitotilanteet 
pedagogisesti.

Jokainen meistä kohtaa lapset päivittäin useissa erilaisissa 
tilanteissa, jokainen kohtaaminen on lapselle tärkeä.

Jaettu kasvattajuus on yhteinen voimavaramme!

• Yksikön toimintakulttuuria kuvataan lisäksi seuraavilla 
dioilla
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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 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä.

• Olemme käynnistäneet Puimurissa 4.11.20 ja Poutapilvessä 6.11.20 tasa-arvo- yhdenvertaisuussuunnitelman 
laatimisen keskustelemalla ja kartoittamalla yhdessä henkilökunnan kanssa kummankin toimipisteen nykytilaa.

• Me pidämme jokaista lasta arvokkaana ja kohtelemme lasta yksilönä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. 
Turvaamme lapsille yhdenvertaisen kohtelun ja estämme syrjinnän (esim. ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, 
uskonto, vakaumus, mielipide). Painotamme kaikessa toiminnassamme lasten kohtaamista ja kuuntelemista.

• TPoutapilvessä ja Puimurissa kaikilla lapsilla on samat mahdollisuudet kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa ja tulla huomioiduksi omana itsenään.

• Alustavasti totesimme mm., että tulemme ottamaan enemmän arjessa esille eri kulttuurien perinteitä, lauluja, 
leikkejä, satuja ja tarinoita. Vahvistamme kulttuurista moninaisuutta.

• Otamme käyttöön juhlakalenterin.
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Lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aloittaminen

• Päivähoitopäätöksen mukana lähtee tutustumispaketti –tiedote vanhemmille
• Päiväkodin johtaja lähettää tutustumisohjeen vanhemmille vielä päiväkodin tiedotteiden mukana
• Aiemmin on järjestetty vanhemmille keväällä yhteinen tutustumisilta, jossa kerrotaan varhaiskasvatustoiminnasta ja esitellään tilat 

kiertokävelyn muodossa. Koronatilanteen vuoksi tätä ei ole voitu toteuttaa 2020 keväällä.
• Esiopetusikäisten vanhemmille järjestetään yhteinen vanhempainilta ennen esiopetuskauden alkua.
• Päiväkodin johtaja ottaa yhteyttä uuteen perheeseen ja sopii tutustumisjakson ensimmäisen päivän käynnin ja kertoo tutustumisviikon 

merkityksestä ja aloituskeskustelusta. Tulevan ryhmän kasvattajat sopivat tutustumisviikon aikataulun uusien perheiden kanssa
• Painotamme tutustumisviikon tärkeyttä lapsen ja perheen ja henkilökunnan tutustumisessa toisiinsa luottamuksellisen suhteen alussa. 

Vanhemmille kerrotaan, että he voivat osallistua tutustumisviikon aikana lapsensa kanssa kaikkeen ryhmän toimintaan. Lapselle tarjotaan 
yksi tutustumislounas ennen aloitusta, jotta vanhemmat ja lapset näkevät ja kokevat, minkälainen on ruokailuhetkemme. Lapsi voi tutustua 
myös lepohetkeen vanhemman kanssa tutustumisjaksolla

• Päiväkodin kasvattajat ovat aloitteellisia tutustumisjaksolla, tutustuvat lapseen ja vanhempien tapaan olla oman lapsensa kanssa
• Vanhemmille jaetaan päiväkodin oma aloituspaketti, johon on koottu tärkeitä tiedotteita ja täytettäviä lomakkeita (mm. perustietolomake, 

erityisruokavaliokuvaus, valokuvaus- ja retkilupa) 
• Tutustumisjakson aikana ryhmän  varhaiskasvatuksen lastenhoitaja käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun. Kahden kuukauden sisällä 

aloituksesta varhaiskasvatuksen opettaja käy vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun (vasu) tai lapsen
esiopetussuunnitelmakeskustelun (leops)

• Käymme siirtoneuvottelun ennen kuin lapsi siirtyy toisesta päiväkodista meille tai toiseen päiväkotiin meiltä. Neuvotteluun osallistuu 
vanhempi, nykyinen ja tuleva kasvattaja. Vanhempien luvalla voidaan siirtoneuvottelu käydä puhelimitse.

• Samoin järjestetään siirtoneuvottelu ryhmien kasvattajien välillä vanhempien kanssa tai heidän luvallaan, kun lapsi siirtyy ryhmästä toiseen. 
Lapset käyvät pikku hiljaa tutustumassa uuteen ryhmään tutun kasvattajan kanssa omassa päiväkodissa

• Järjestämme normaalisti kaksi vanhempaintilaisuutta  toimintavuoden aikana. Nyt koronatilanteen vuoksi vanhempaintilaisuudet järjestetään 
muulla tavoin.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Tavoitteet:
• Lapset voivat hyvin ja heillä on turvallinen olo päiväkodissa
• Kasvattajat seuraavat lasten hyvinvointia ja keskustelevat lasten kaverisuhteista vanhempien kanssa, 

tiimeissä ja koko talon palavereissa 
• Lasten kaverisuhteita tuetaan ja kaveritaitoja harjoitellaan lasten kanssa
• Toimenpiteet:
• Lapsen aloituskeskustelussa, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa (vasussa) ja Lapsen 

esiopetussuunnitelmakeskustelussa keskustellaan ja kirjataan mm. seuraavia asioita:
• Lapsen kaverisuhteet
• Kerrotaan, miten päiväkodissa puututaan kiusaamiseen
Poutapilven ja Puimurin toimintamalli kiusaamisen ehkäisemisessä
Jokaiseen kiusaamistilanteeseen tartutaan heti. Kasvattaja, joka on ollut selvittämässä tilannetta, soittaa 
vanhemmille. Iltapäivän tapahtumat kerrotaan huoltajille hakutilanteessa.
• Kiusaamistilanteita ja niiden selvittelyssä käytettyjä toimintatapoja kirjataan muistiin ja käsitellään 

tiimeissä. Tarkoituksena on seurata ja oppia, mitkä toimenpiteet toimivat ja arvioida muuttuuko tilanne.
• Vahva ja rohkea ammattitaito puuttua: ”Näin meillä ei toimita”
• Ryhmien sopimukset:
• Joka syksy kirjaamme yhdessä lasten kanssa ryhmän yhteiset sopimukset näkyville. Sääntöjä käydään 

läpi lasten kanssa pitkin vuotta ja uuden lapsen saapuessa ryhmään. 
• Kasvattajat sanoittavat lasten positiivista tai ei toivottua toimintaa myös eleillä ja kuvilla. Tilanteiden 

selvittelyssä tukena käytetään avaavia kysymyksiä (kerro, mitä tilanteessa tapahtui?)
.
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Oppimisympäristö

• Meillä on monipuoliset ja toimivat tilat ja välineet sekä käytännöt, jotka mahdollistavat muunneltavan ja kehittyvän 
toiminta- ja oppimisympäristön. Lasten ajatukset ja työt näkyvät ja vaihtuvat jatkuvasti toimintaympäristössämme 
teemojen ja vuodenaikojen mukaan.

• Kasvattajan tekemät havainnot lasten leikeistä ja leikin kehittelyn tarpeesta virittävät yleensä tarpeen tilojen 
muokkaamiseen. Muuntelemme tiloja lapsiryhmän tarpeiden, mielenkiinnon kohteiden (esim. majaleikit, rakenteluleikit, 
erilaiset projektit esim. Muumit ja Koiramäen väki) ja yhteisten teemojen mukaan. Toimintaympäristö muuttuu painotusten 
ja kuukausitapahtumien (esim. liikkumisviikot) teemojen mukaisesti ja tiloja suunnitellaan, rakennetaan ja arvioidaan 
yhdessä lasten kanssa tapahtumien tai projektien yhteydessä.

• Hyödynnämme ympäröivää luontoa ja kaupunkiympäristöä osana oppimisympäristöämme; läheisyydessämme sijaitsevat 
omat metsäpaikat, puistot ja viheralueet, Ala-Malmin urheilupuisto, Pukinmäen urheilupuisto, Malmin jäähalli, Malmin 
lentokenttä, Fallkullan kotieläintila, Malmitalo ja kirjasto sekä alueemme leikkipuistot. Matkustamme julkisilla 
liikennevälineillä (juna, bussi, raitiovaunu, metro) tutkimaan ja osallistumaan Helsingin kulttuuritapahtumiin (esim. 
Annantalo, Kansallisooppera, Kiasma, Ateneum), museoihin (luonnontieteellinen museo, raitiovaunumuseo, työläiskortteli) 
ja patsaisiin (Aleksis Kivi, Runeberg). Koronatilanteen vuoksi olemme nyt tutustuneet lähiympäristöömme.

• Toimintaympäristössämme on mahdollisuudet moneen: liikkumiseen, rauhoittumiseen ja rauhalliseen toimintaan, 
kädentaitoihin, tutkimiseen ja rakenteluun. Leikissä huomioidaan lasten kiinnostuksenkohteet ja toiveet: sählymailat 
muuttuvat keppihevosiksi ratsastuskilpailuihin, pahvilaatikosta saa aikaan majan ja koivujen juurelle tarkkuutta vaativan 
motoriikkaradan. 

• Pidämme tilamme turvallisina, siisteinä ja selkeinä lasten leikeille ja toiminnalle.
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Leikkiin kannustava ja lasten osallisuutta vahvistava 
toimintakulttuuri
Tavoite:
• Lapset saavat tilaa, aikaa ja rauhaa leikkiin houkuttelevassa, pedagogisessa leikkiympäristössä.

Toimenpiteet:
• Kasvattajat mahdollistavat tilan, ajan ja rauhan lasten pitkäkestoisille leikeille.
• Lasten ja leikkien havainnointi, haastattelut ja vasukeskustelut tuovat esiin lasten kiinnostuksen kohteet.
• Kasvattajat suunnittelevat ja rakentavat lasten kanssa yhdessä leikkiympäristön niin, että välineet ovat lasten 

saatavilla, turvallisia, ehjiä, ikä- ja kehitystason mukaisia ja että niitä on riittävästi.
• Leikkiympäristöä muunnellaan lasten ideoiden ja teemojen mukaan.
• Kasvattajat ovat lasten leikeissä läsnä ja saatavilla, sisällä ja ulkona.
• Kasvattajat ovat kiinnostuneita lasten leikeistä sekä mallittavat ja rikastavat leikkejä.

Arviointi: 
• Arvioidaan leikkiympäristön tilaa yhdessä tiimeittäin sekä lasten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen. Muunnellaan 

leikkiympäristöä tarpeen mukaan.
• Kerrotaan tehdyistä havainnoista ja onnistumisista toisillemme, opitaan toisiltamme.
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Kasvattajien sensitiivisyys
Tavoite:
• Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta 

tukevalla tavalla

Yhteinen käsityksemme sensitiivisyydestä, vahvuutemme ja toimenpiteet:
Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen läsnäolon
• Varhaiskasvatusyksikkömme painopistealue on Kohtaaminen (Poutapilvessä Ilari Nummen runo on piazzan seinällä, 

Puimurissa toiminta-ajatus on kummankin ryhmän eteisen seinällä)
• Toimimme kiinteissä pienryhmissä 
• Osallistumme lasten leikkeihin ja toimintaan
• Käytämme monipuolisesti tunnetaitomateriaalia (esim. Askeleittain, Molli-, Piki-sarjat)
• Me kohtaamme ja huomioimme lapset aidosti ja olemme läsnä
• Me kunnioitamme ja arvostamme lasta ja lapsuutta ja huomioimme lasten erilaisuuden
• Me kuuntelemme tasapuolisesti, mitä lapset sanovat, kertovat ja kysyvät. Me huomioimme myös lasten sanattomat viestit 

(kasvattajien herkkyys lapsen viesteille)
• Me toimimme empaattisesti 
• Me toimimme lasten tasolla
• Me pidämme lapsia sylissä, halaamme ja silittelemme
Tiimeissä keskustellaan sensitiivisestä työotteesta, olemme keränneet sensitiiviset toimintatavat lomakkeelle, havainnoimme 
itseämme ja toisiamme tiimissä ja huomioimme toistemme hyvät käytännöt.
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Osallisuus

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevia toimintatapoja

Yhteinen käsityksemme lasten osallisuudesta ja toimijuudesta ja toimenpiteet:
• Me toimimme kiinteissä pienryhmissä
• Me havainnoimme ja huomioimme lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet (olemme koonneet ne lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmista yhteiseen lomakkeeseen, vasukoonti)
• Me mietimme lasten kanssa yhdessä erilaisia ratkaisumalleja, pienryhmien nimiä, retkikohteita ym.
• Meillä järjestetään lasten kokouksia ja äänestyksiä
• Lapsilta kerätään palautetta toimintojen tai päivän jälkeen ja ne huomioidaan tulevan suunnittelussa 
• Meillä on lapsen osallisuutta lisääviä toimintatapoja mm. apulaiskäytännöt (ei korona-aikana), vastuutehtävät, pienet 

työtehtävät, päivän tähti-lapsi, eskareilla lapsen kotioviretket
• Lasten toiveiden toteutuminen tehdään näkyväksi lapsille, ryhmälle ja vanhemmille
• Tartumme tilanteisiin ja hetkiin, suunnittelemme yhdessä lasten kanssa
• Käytämme kuvatukea tehdäksemme asioita näkyväksi lapsille ja lasten kanssa
• Me ennakoimme siirtymätilanteita
• Me toistamme samoja toimintoja useamman kerran, jotta kaikki lapset pääsevät mukaan (ujot tai hitaammin rohkaistuvat)
• Huomioimme erilaiset temperamentit
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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)

- kaikille lapsiryhmille on avattu oma power point-ohjelma päiväkodin yhteiseen teams-sovellukseen
- kaikissa ryhmissä on otettu digitaalinen ryhmäportfolio power point -versiona käyttöön syksyllä 2020
- kasvattajat kirjaavat ryhmän portfolioon viikon toiminnat ja taidot, joita on harjoiteltu ja opittu. Kirjataan mitä on 
tehty, miten on tehty ja miksi on tehty. 

- alustavasti on suunniteltu, että vanhemmat saavat mahdollisuuden lukea oman lapsensa ryhmäkohtaista 
digitaalista portfoliota tammikuusta 2021 alkaen

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana. 
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon 
ympäristönä
TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan 
kanssa. (kevät 2021)

- Suunnittelemme lasten kanssa yhdessä retkikohteita ja uusia oppimisen paikkoja päiväkotimme lähiympäristöön  uuden 
toimintakauden alussa syksyllä 2020. Mm. metsäpaikat, leikkipuistot, puistot, urheilukentät, Malmin lentokenttä, Fallkullan
kotieläintila ja kirjasto ovat retkikohteitamme
- Toteutamme laaja-alaisen ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa luomme kulttuuripolkua varhaiskasvatuksen ja kirjaston 

välille ja toimimme yhdessä kirjaston kanssa lasten lukuinnostuksen herättämiseksi, vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi. 
Lapsiryhmät käyvät kirjastossa säännöllisesti. Kirjasto auttaa meitä keräämällä lainakirjoja myös teemoittain, esim. 
ystävyysaiheiset kirjat. Olemme aloittaneet Poutapilvessä yhteistyön myös kirjastoauton kanssa.  

Esiopetuksessa on toteutettu syksyllä 2020 yhteistyöprojekti taideopettajan ja työväenopiston kanssa aiheesta Kuvataiteen 
erilaiset menetelmät ja välineet.

Varhaiskasvatusyksikkö Poutapilvi Puimurin omat painotukset ja tavoitteet:
Poutapilven ja Puimurin yhteisenä painotuksena on lasten ja perheiden kohtaaminen

1. Kaveritaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
2. Lasten liikkumisen lisääminen
3. Lasten lukuinnostuksen herättäminen
4. Kulttuurisen moninaisuuden vahvistaminen (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma)
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Esiopetus Poutapilvessä
• Päiväkotimme esiopetusryhmässä toteutetaan monipuolisesti Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelmaa. Esiopetusta 

annetaan 4 tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina.

• Esiopetuksemme on kaksikielistä syksystä 2020 alkaen.
• Laajamittaisella kaksikielisellä esiopetuksella tarkoitetaan esiopetusta, jossa vähintään 25 % toiminnasta (vähintään 5 

tuntia viikossa) järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti englanniksi. Muulloin henkilökunta käyttää suomea. Lapset 
voivat aina käyttää haluamaansa kieltä.

• Lapsilla on mahdollisuus oppia englantia eri tilanteissa ja käyttää sitä osana toimintaa, leikkejä ja pelejä. Kieleen 
tutustutaan leikkimällä, laulamalla, pelaamalla, tutkimalla, havainnoimalla, matkimalla 
jne. Laajamittaisen esiopetuksen tavoitteena on herättää lasten mielenkiinto kieliä kohtaan, rohkaista ja innostaa heitä 
käyttämään kieliä sekä kehittää heidän kielitietoisuuttaan.

• Poutapilven esikoululaiset tekevät yhteistyötä Hietakummun ala-asteen kanssa.
• Meillä on esi- ja alkuopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelma, joka päivitetään aina syksyllä yhdessä lähikoulun 

alkuopettajien ja alueen muiden esiopetusryhmien opettajien kanssa. Päiväkotien esihenkilöt ja koulun rehtori on mukana 
suunnittelussa mahdollistamassa aktiivisen yhteistyön.

• Kummiluokkatoiminnassa esikoululaisille tulevat tutuksi opettajat, koulun tilat ja toimintatavat
• Esikoululaiset tapaavat säännöllisesti kummiluokkaansa (koronatilanteen vuoksi etänä syksyllä 2020)
• Esikoululaiset käyvät Hietakummun ala-asteen isossa liikuntasalissa kerran viikossa. Heillä on siellä käytössään kaikki 

koulun monipuoliset liikuntavälineet.
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Viestintä ja yhteistyö
• Vanhemmat ovat mukana lapsensa varhaiskasvatuksen suunnittelussa aloituskeskusteluissa, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma- ja lapsen esiopetussuunnitelmakeskusteluissa, toiminnallisissa 
vanhempaintilaisuuksissa, toiminnallisten juhlien järjestämisessä, asiakaskyselyissä, palautelaatikkokyselyissä ja 
haastatteluissa. Päivittäiset yhteiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa ovat meille tärkeitä ja antavat 
vanhemmille mahdollisuuden kertoa ja kuulla lapsensa arjesta. Koronatilanne otetaan huomioon tilaisuuksien 
suunnittelussa. Syksyllä 2020 emme järjestä yhteisiä tilaisuuksia.

• Toteutamme perheiltä tulleita ehdotuksia ja toiveita mahdollisuuksien mukaan. 
• Vanhempainyhdistys osallistuu yhteisen toimintamme rikastuttamiseen (syksyllä 2020 perheiden fikkariretki 

lähimetsään illalla, retkibussilippujen lataaminen, lasten joulupussit ym.)
• Viestimme vanhemmille toiminnasta eteisissä olevilla ilmoitustauluilla, joissa on viikko-ohjelma, päivän rakenne 

kuvina, retki-ilmoituksia ja kuvia sekä kerrontaa toiminnasta.
• Lähetämme viikkokirjeitä ja muita ryhmän ja päiväkodin johtajan tiedotteita vanhemmille sähköpostitse.
• Vanhemmat osallistuvat toimintasuunnitelmien tekoon joko ryhmä-, päiväkotikohtaisissa tai koko yksikön 

vanhempaintilaisuuksissa. 
• Teemme säännöllistä monialaista yhteistyötä alueemme kiertävän varhaiskasvatuksen eritysopettajan (kveo), 

suomi toisena kielenä lastentarhanopettajan (S2-lto), Poutapilven lähikoulun (Hietakummun ala-aste), 
seurakunnan ja neuvolan kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös tarvittaessa perheneuvolan ja 
lastensuojelun työntekijät, esiopetuksen psykologi ja kuraattori

• Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta kuvataan, kuvia laitetaan ryhmätiloihin, ryhmien instagramiin ja ryhmän 
digitaaliseen portfolioon. Kuvia ja videoita voidaan näyttää vanhemmille myös yhteisissä keskusteluissa.

• Osallistumme yhdessä lasten, vanhempien, vanhempainyhdistyksen ja lähialueen asukkaiden kanssa OmaStadi
–hankkeeseen ehdottamalla ja suunnittelemalla lähiliikuntakenttää Poutapilven tontin viereen. 
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