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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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PURJE - TUULEN
TOIMINTAKULTTUURI

KULTTUURINEN 
MONINAISUUS JA 
KIELITIETOISUUS
- Henkilökunnan 

kielitietoinen toiminta ja 
kulttuurien välinen 
kohtaaminen

- Eri kulttuureihin 
tutustuminen

- Monikielisyys, 
kielitietoisuus ja 
katsomuksellinen 
moninaisuus osa 
päivittäistäi toimintaamme

OSALLISUUS, 
YHDENVERTAISUUS JA TASA-
ARVO
- Toiminnan lähtökohtana lasten, 

työntekijöiden ja perheiden 
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

- Lasten ja perheiden toiveiden 
huomiointi

- Arjen näkyväksi tekeminen

VUOROVAIKUTUS JA 
ILMAPIIRI
- Aikuisen esimerkki 

kaikissa päivän tilanteissa
- Huomion kiinnittäminen 

positiiviseen, 
kannustavaan ja 
sensitiiviseen ilmapiiriin

OPPIVA YHTEISÖ 
TOIMINTAKULTTUURI
N YTIMENÄ
- Osallisuutta vahvistava 

ympäristö, jossa 
kannustetaan 
oppimiseen ja 
tutkimiseen

- Ilmapiirin luominen 
innostavaksi ja 
inspiroivaksi

- Yhdessä tekeminen 
mahdollistaa toisilta 
oppimisen

OPPIMISYMPÄRISTÖT
- Fyysisesti, psyykkisesti ja 

sosiaalisesti turvallinen
- Oppimisympäristön 

muokkaaminen 
toiveiden, tavoitteiden ja 
opeteltavien asioiden 
mukaiseksi

- Ulkotilojen, 
lähiympäristön ja koko 
kaupungin 
hyödyntäminen

LEIKIN MERKITYS
- Leikin merkitys leikissä itsessään
- Leikin kautta lapsi oppii ja kehittyy ja saa 

välineitä maailman hahmottamiseen
- Annetaan leikille aikaa ja tilaa
- Leikin rikastaminen aikuisen läsnäololla
- Leikki lähtee lasten mielenkiinnonkohteista, 

jota aikuisen sensitiivinen läsnäolo voi rikastaa
- Pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen

LEIKKIIN JA VUOROVAIKUTUKSEEN 
KANNUSTAVA YHTEISÖ
- Lasten kohtaaminen päivän eri 

toiminnoissa tärkeää
- Kunnioittava ja sensitiivinen työtapa
- Tuetaan lapsen vapautta valita 

leikkiroolinsa
- Kannustus ja tuki lapsen omien 

mielipiteiden ja ajatusten ilmaisuun



Esiopetuksen toimintakulttuuri
Purje – Tuulen esiopetuksen toimintakulttuurissa korostuvat 
etenkin 

Laaja-alainen osaaminen: painotamme toiminnallista 
oppimista, joissa yhdistelemme laajasti eri oppimisen osa-
alueita.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus: Tutustumme eri 
kulttuurien ja kielten maailmaan ja arvostamme ryhmämme 
monikulttuurisuutta.

Ilmiö-oppiminen, lapsilähtöisyys ja lasten osallisuus: 
Otamme kopin lasten aloitteista ja ideoista ja yhdistämme ne 
opetukseen.

Liikunta: Kannustamme ja tarjoamme monipuolisia 
mahdollisuuksia liikuntaan ja liikkuvaan leikkiin. 

Leikki: Mahdollistamme ajan ja tilan vapaalle leikille joka päivä 
ja kokonaisia leikkipäiviä pidämme vähintään kerran kuussa.

Vuorovaikutus ja ilmapiiri : Tuemme lapsia sosiaalisissa 
tilanteissa, konfliktitilanteiden selvittämisessä ja kannustamme 
hyviin kaveritaitoihin. Näytämme myös aikuisina esimerkkiä 
positiivisesta vuorovaikutuksesta, jotta ilmapiiri on lämmin, 
luottamusta herättävä ja lasta kuunteleva.

Teemme yhteistyötä Pikku Huopalahden ala-asteen kanssa. 
Epidemia-aikana yhteistyö on rajoitetumpaa, mutta pidämme 
yhteisiä ulkoiluhetkiä ja teams-tapaamisia kummiluokan 
kanssa.

Oppimisympäristönämme hyödynnämme omaa esiopetuksen 
ryhmätilaa, pihaa sekä ulkoilemme myös lähiympäristöissä 
(koulun piha, leikkipuistot ja metsät). Tilat järjestämme leikkiin 
ja toimintaan sopiviksi ja ne ovat muokattavissa ryhmän 
tarpeiden mukaan. 

Innovatiivisuus : Purjeessa erilaiset digivälineet ja digitaaliset 
oppimisen alustat ovat esiopetuksessa päivittäisessä käytössä. 
Lisäksi opimme tutkien Kide-science-menetelmän avulla. 
Tuulessa hyödynnetään Ipadiä monipuolisesti oppimisen 
tukena.



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Syksyllä ja aina uuden lapsen aloittaessa ryhmässä, panostamme 
ryhmäytymiseen ja turvallisuuden tunteen luomiseen. Meille on tärkeää, että 
jokainen lapsi kokee kuuluvansa ryhmään ja tuntee olevansa sen jäsen. 
Kannustamme lapsia avoimuuteen ja myönteiseen vuorovaikutukseen. 
Huomioimme lasten myönteiset aloitteet ja vahvistamme niitä. Hyödynnämme 
toiminnassamme erilaisia pienryhmiä, joiden tavoitteena on oppimisen lisäksi 
tukea uusien kaverisuhteiden syntymistä. Kaveritaitoja opetellaan vaihtelevissa 
leikkiryhmissä, jolloin mahdollistetaan lasten tutustuminen kaikkiin ryhmän 
jäseniin. Pohdimme yhdessä lasten kanssa, mitä asioita haluamme vaalia, jotta 
kaikilla olisi hyvä olla. 

Kiusaamista ehkäisemme muun muassa tunnekasvatuksen ja aikuisen läsnäolon 
avulla. Aikuinen on sensitiivisesti läsnä arjessa ja havainnoi lasten välistä 
vuorovaikutusta. Ensisijaisen tärkeänä kiusaamisen ehkäisyssä pidämme 
aikuisen lämmintä vuorovaikutusta. Syrjintään ja kiusaamiseen puututaan 
välittömästi ja tilanteiden selvittelyssä hyödynnämme muun muassa MiniVerso -
menetelmää, joka on sovittelumalli. Siinä kuunnellaan molempia osapuolia ja 
vahvistetaan lasten kykyä itse ratkaista ongelma. Lisäksi hyödynnämme Huomaa 
hyvä –menetelmää, jossa opitaan tunnistamaan lasten kanssa heidän 
vahvuuksiaan ja suuntamaan huomiomme hyvään. Henkilöstömme on saanut 
koulutusta molempiin menetelmiin ja niiden käyttöä sovelletaan lapsen ikä 
huomioiden. Esimerkkinä Huomaa Hyvä-menetelmän käytöstä Purjeen 
esiopetusryhmässä kiertää Vahvuus Varis, joka tarkkailee lasten vahvuuksia, 
niiden käyttöä ja lisää ryhmän yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä.
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Esiopetusryhmässä luodaan rauhallinen, turvallinen ja toista kunnioittava ilmapiiri. Aikuinen viestittää omalla 
esimerkillään lapsille, että jokainen on tasa-arvoinen ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Aikuisten 
luoma positiivinen ilmapiiri tukee lapsen kehittymistä  ja kannustaa häntä hyvään.

Lapset ovat osallisena ryhmän sääntöjen luomisessa. Lasten kanssa laaditaan yhteiset pelisäännöt, miten 
ollaan hyvä kaveri niin, että kaikkien on hyvä olla. Kannustimena esiopetusryhmässä on käytetty esimerkiksi 
kivien keräämistä tai hymynaamoja. Kun tavoite on saavutettu on ryhmässä pidetty lasten suunnittelemat 
juhlat.

Aikuinen puuttuu kiusaamistilanteisiin heti ja lasten kanssa keskustellaan tapahtuneesta. Keskustelussa 
käytetään tarvittaessa apuna kuvia konkretisoimaan tapahtunutta. Hyödynnämme esiopetuksessa Huomaa 
hyvä ja MiniVerso materiaaleja.

Esiopetuksen kuraattori ja psykologipalvelut ovat osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Oppilashuollon tavoitteena 
on edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista sekä ennaltaehkäistä mahdollisia oppimiseen liittyviä haasteita.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
Purje – Tuulessa on laadittu tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteita toteutetaan ja arvioidaan kolmen 
vuoden ajan. Käsitellemme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikkien lasten ja koko henkilöstön kanssa ja jokaiseen ryhmään 
laaditaan toimenpiteet yhteisiin tavoitteisiin

Meillä edistetään tasa-arvoa rohkaisemalla lapsia leikkimään monipuolisesti eri leikkejä sukupuoleen, ikään, kulttuuritaustaan 
ja taitoihin katsomatta. 

Meillä edistetään yhdenvertaisuutta huolehtimalla siitä, että ketään ei syrjitä. Jokainen voi osallistua kaikkeen toimintaan.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
Purjeessa digitaalinen ryhmäportfolio on käyttöönotettu jokaisessa ryhmässä syksyllä 2019 ja se on jaettu huoltajille sähköisellä alustalla. 
Tuulessa jokaisessa ryhmässä on syksyllä 2020 otettu käyttöön PowerPoint –alustalle ryhmäportfolio, joka jaetaan huoltajille 2021 aikana.
Portfolio auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia, näkemään kehitystä sekä suunnittelemaan ja arvioimaan tavoitteita ja toimintaa. 
Ryhmäportfolioon tallennetaan viikoittain kuvia, videoita ja tekstiä siitä, kuinka toimintaa on ryhmän pedagogisen suunnitelman pohjalta 
toteutettu. Kuvia toiminnasta otetaan yhdessä lasten kanssa ja viikon päätteeksi lasten kanssa mietitään, mitkä kuvat ja asiat tallennetaan 
portfolioon. 
Ryhmäportfolio myös mahdollistaa toiminnan arvioinnin sekä henkilökunnan että lasten kanssa. Esimerkiksi esiopetuksessa kertaamme lasten 
kanssa yhdessä viikon tapahtumia ja onnistumisia niistä keskustellen. 

Jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Yhteinen arviointimalli otetaan 
käyttöön vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Helsingin kulttuuripalvelut kuten kirjastot, museot, liikuntapaikat ja teatterit ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyökumppaneita.  
Keväällä 2021 toteutamme lasten mielenkiinnon kohteista nousevan ilmiöpohjaisen kokonaisuuden yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. 
Lasten ikä – ja kehitystaso huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Ilmiön sisältö tarkentuu ryhmien pedagogisissa suunnitelmissa ja 
tulee näkyväksi portfolioissa. 

Osana oppimisympäristöä Purje – Tuuli hyödyntää lähialueen Senior-puistoa, Viiri- ja Rantapuistoa sekä lähimetsiä. Tavoitteena meillä on 
innostaa lapsia liikkumaan, tutkimaan  ja havainnoimaan  ympäristöään. 
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1.  Purje – Tuulessa toimimme sensitiivisesti 
Toimimme kaikissa tilanteissa sensitiivisesti. Huomioimme lasten aloitteita ja vastamme lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Purje-
Tuulessa lapsen turvallisuuden tunne on toiminnan keskiössä. Aikuinen on läsnä siellä missä lapsetkin ovat. Aikuinen näyttää omalla 
toiminnallaan esimerkkiä ja puhuu sekä lapsille että toisilleen kunnioittavasti.
• Rohkaisemme lapsia tuomaan esille omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Annetaan lapsille positiivista palautetta ja autetaan heitä löytämään 

omat vahvuutensa. Panostamme avoimeen ja kunnioittavaan kasvatuskumppanuuteen. 
• Esiopetuksessa lasten ideoihin tartutaan sekä spontaanisti, että virallisemmin lasten kokousten kautta. Lasten ideoita käytetään toiminnan 

suunnittelun pohjana.

2.  Purje – Tuulessa liikumme monipuolisesti
Liikkuminen on tärkeä osa toimintaamme. Liikunnan suunnittelussa käytämme apunamme vasuja, lasten toiveita sekä huomioimme eri ikäisten 
lasten tarpeet
• Arvioimme eri ikäisten lasten liikkumista ja liikunnan tarvetta, niin arjessa kuin ryhmien toiminnan suunnittelussa. Kuvat ja videot ovat 

tärkeänä osana toiminnan dokumentointi
• Pidämme tärkeänä varhaiskasvatuksessa lasten  perusliikunnan huomioimista kuten kävelyä, juoksua sekä metsien ja eri maastojen 

hyödyntämistä.  Käytämme aktiivisesti lähialueen puistoja, mahdollisuuksien mukaan nuorisotalon sekä koulun liikunta salia ja lähellä 
sijaitsevia urheilukenttiä. 

• Päiväkotien tiloja on muokattu ja hyödynnetään seuraavasti: lattiatarroja on laitettu lattioille ja seinille, penkkejä ja huonekaluja hyödynnetään 
tekemällä penkeistä liukumäkiä ja antamalla lasten leikkiä pöytien päällä. Jumpparatoja on toteutetaan ja suunnitellaan yhdessä lasten 
kanssa ja niihin on käytetään monipuolisesti eri välineitä. Lisäksi piha-alueita on hyödynnetään miettien liikunnan tavoitteiden näkökulmaa.

• Lapsi oppii kokeilemalla ja tekemällä. Kannustamme ja tuemme lapsia motoristen taitojen kehittymiseen. Emme rajoita liikunnan iloa turhilla 
kielloilla  ja säännöillä.

• Turvallisessa ympäristössä aikuisen valvoessa lapsi voi harjaannuttaa taitojaan turvallisesti.
• Esiopetuksessa korostuu spontaanin ja lasten vapaan liikkumisen lisäksi suunnitelmallinen urheilulajeihin tutustuminen leikkimielisten 

kilpailuiden, tapahtumien ja turnausten kautta. Tärkeintä on itsensä ylittäminen, reilu urheiluhenki ja kavereiden kannustaminen.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Päiväkodissa ryhmät on muodostettu alueen palvelutarpeen 
mukaisesti. Jokaisessa ryhmässä toimintaa suunnitellaan ryhmän 
pedagogisten tarpeiden mukaisesti. Kun lapsi aloittaa 
varhaiskasvatuksessa, järjestetään lapselle mahdollisuus tutustua 
toimintaan huoltajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen Purje - Tuulessa
Perheen saadessa tiedon päiväkotipaikasta, huoltajiin otetaan yhteyttä 
ja sovitaan ensimmäisestä käynnistä päiväkodilla. Yhdessä huoltajien 
kanssa keskustellaan ja suunnitellaan lapselle sekä perheelle sopiva 
tutustumisjakso. 
Tutustumisjakso etenee asteittain ja kestää tavallisesti viisi päivää. 
Tutustumisjakson aikana on tarkoitus, että lapsi yhdessä huoltajiensa 
kanssa tutustuu uuteen ryhmään ja osallistuu toimintaan. Avoin 
kommunikointi perheen ja päiväkodin välillä on avain hyvään 
varhaiskasvatuksen aloitukseen. 

Siirtyminen toiseen ryhmään
Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, asiasta keskustellaan perheen 
kanssa. Tutustumiselle ja siirtymiselle varataan riittävästi aikaa lapsen 
tarpeista riippuen. Siirtymisestä toiseen ryhmään, kannustetaan myös 
puhumaan kotona lapsen kanssa. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)  ja 
lapsen esiopetuksen suunnitelma (leops).
Vasu ja leops laaditaan yhteisessä keskustelussa, johon osallistuvat huoltaja / huoltajat ja ryhmän opettaja. Keskustelussa laaditaan 
lapsen yksilöllinen varhaiskasvatus – tai esiopetussuunnitelma kuluvalle toimikaudelle.
Suunnitelman lähtökohtana toimivat lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Keskustelussa asetetaan konkreettisia 
tavoitteita ryhmän pedagogiselle toiminnalle. Huoltajat saavat ennen keskustelua keskusteluun liittyvän materiaalin ja päiväkodilla 
lapsen näkemyksiä selvitetään havainnoin, haastatteluin, kuvia käyttäen ja/tai taiteellisen itseilmaisun avulla (lapsen tekemä taide).

Vasu-prosessi: 
 Aloituskeskustelu lapsen aloittaessa päiväkodissa
 Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) noin 2 kk kuluttua toimikauden alkamisesta. Päivähoidossa aloittaneen 

vasu laaditaan 2kk aloittamisen jälkeen. 
 Vasua arvioidaan viimeistään seuraavan toimintakauden alussa mutta  tarvittaessa myös  toimikauden aikana ja siihen kirjataan 

mahdolliset lisäykset. 
 4–vuotiaille tehdään yhteistyössä neuvolan kanssa laaja hyvinvoinnin ja terveyden kartoitus. 

Leops –prosessi
 Aloituskeskustelu esiopetuksen alkuvaiheessa
 Noin 2 kk kuluttua esiopetuksen alkamisesta lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma
 leops arvioidaan keväällä
 Leops siirtyy koululle huoltajien luvalla esiopettajan toimesta esiopetuksen päättyessä toukokuussa
 Lapsen oppimisjärjestelyihin liittyvä yhteistyö perusopetuksen kanssa 

 mahdollinen pedagoginen arvio tai selvitys perusopetuksen tuen tarpeen järjestämistä varten
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Ryhmien ilmoitustauluilla ilmoitetaan toiminnasta ja tärkeistä päivämääristä. Lisäksi huoltajia tiedotetaan myös tekstiviesteillä, sähköpostilla ja 
kirjallisilla tiedotteilla. Ryhmien toimintaa tehdään näkyväksi vanhemmille muun muassa valokuvien ja Instagram-tilin avulla. Purjeessa on lisäksi 
käytössä portfolio. Tuuli aloittaa portfolion käytön myöhemmin tänä vuonna.

Pidämme päivittäisiä kohtaamisia huoltajien kanssa erittäin tärkeinä. Kerromme päivän toiminnasta ja tulevista suunnitelmista sekä 
havainnoistamme liittyen lapsen päivään, esimerkiksi lapsen taidoista ja kehityksestä tai mitä lapsi on päivän aikana leikkinyt ja kenen kanssa. 
Päivittäisissä tapaamisissa sekä vasu-, hyve- ja leops-keskusteluissa huoltajat voivat kertoa toiveistaan toimintaamme liittyen. 
Vanhempaintilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Huoltajia osallistetaan toiminnan ideointiin ja kehittämiseen esimerkiksi erilaisten kyselyiden 
avulla. Purjeessa toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta.

Purje-Tuulessa tehdään tiiviisti yhteistyötä erilaisten moniammatillisten toimijoiden kanssa, kuten s2-opettajan, kiertävän varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan, neuvolan sekä puhe- ja toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa. Esiopetuksessa tehdään lisäksi tarvittaessa yhteistyötä kuraattorin 
ja esiopetuksen psykologin kanssa. 

Dokumentointi ja arviointi viestinnän ja yhteistyön tukena
Pedagogisen dokumentoinnin kokonaisuus muodostuu varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelmasta, ryhmän pedagogisesta suunnitelmasta 
ja ryhmäportfoliosta. Lisäksi huoltajien kanssa käydyistä vasu –keskusteluista nostamme tavoitteita ryhmän toiminnan suunnitteluun. Tavoitteet 
ja todennetaan kuvin sekä kertomuksin ryhmän portfoliossa. Toimintaa dokumentoidaan portfolioiden avulla, joita tehdään ryhmänä yhdessä 
lasten kanssa. 

Portfolio on ollut Purjeessa käytössä ensimmäistä kertaa toimintakauden 2019-2020 ajan, jolloin se todettiin hyväksi keinoksi myös arvioida 
mennyttä toimintakautta. Portfoliota hyödynnetään monipuolisesti viestinnän ja arvioinnin tukena. Jokaisessa lapsiryhmässä portfolion kuvien ja 
tarinoiden avulla arvioidaan lasten kanssa toteutunutta toimintaa lasten ikätaso huomioiden. Portfolion avulla lapset voivat pohtia mikä on ollut 
kivaa tai mitä pitää vielä opetella lisää. Portfoliosta voi seurata lasten mielenkiinnonkohteiden muuttumista ja taitojen kehittymistä toimintakauden 
aikana. 
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