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2019-2020

TERVETULOA VARHAISKASVATYSYKSIKKÖ KOLKKA-TANELIIN!

• Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen.

• Kolkassa on 6 lapsiryhmää, Tanelissa 5 

• Lapsiryhmien muodostamisen keskeiset periaatteet:

Noudatamme Helsingin kaupungin ryhmien muodostamisen ohjeistusta:

 ryhmät ovat kahden – neljän  kasvattaja ryhmiä

 Huomioimme lasten iän, kehitystason, tarpeet ja kaverisuhteet. 

 jokaisella lapsella on nimetty kotiryhmä, jonka sisällä on  monin tavoin muodostettuja pienryhmiä 

lapsen tarpeet, toiveet, kiinnostuksen kohteet ja oppimisen tukeminen huomioiden

. 

• Molemmat päiväkotimme ovat monikulttuurisia. Meillä puhutaan kymmeniä eri kieliä.

• Huoltajat ovat vaikuttaneet tämän suunnitelman tekemiseen kertomalla toiveitaan  vanhempainillassa. 

Myöskin ne huoltajat, jotka eivät päässeet vanhempainiltaan, ovat voineet esittää toiveitaan 

esimerkiksi varhaiskasvatuskeskusteluissa.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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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

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Toimintakulttuurin keskeiset periaatteet

Tuemme lasten 

itsetuntoa:

• Tarjoamalla 

onnistumisen 

mahdollisuuksia

• Kannustamalla 

uusien asioiden 

kokeiluun

• Antamalla 

positiivista 

palautetta

• Turvaamalla lasten 

liittymisen 

kavereihin
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Toiminta on:

• Kunnioittavaa

• Avointa ja luottamuksellista 

• Ryhmäsensitiivistä (ks. Sensitiivisyys)

Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus

Tavoitteet:

• Suunnittelussa  näkyväksi 

monikulttuuriset juhlat 

Toimenpiteet

• Laadimme ryhmiin 

monikulttuurisen 

Juhlakalenterin

• Tarjoamme mahdollisuuden 

tutustua suomalaiseen 

kulttuuriin ja perinteisiin

• Kehitämme yksikön 

toimintamalleja moninaisten 

kulttuurien esilletuomiseen.

Arviointi

• Miten eri kulttuurien juhlat 

ovat näkyneet 

toimintakauden aikana



Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi

• Aloituskeskustelussa  huoltajat voivat kertoa lapsestaan, toiveistaan ja odotuksistaan.

• Suosittelemme  lapsen ja huoltajien yhteistä tutustumisaikaa ryhmään, n.1-2 viikkoa

• Havainnoimme lasta ja keskustelemme  havainnoistamme moniammatillisessa tiimissä.

• Pidämme lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) keskustelun yhdessä huoltajien kanssa 2 kk päästä aloituksesta. Keskustelun pohjalta laaditaan lapsen vasu.

• Lapsen vasussa lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet

• Neuvola päiväkodissa on  3-vuotiaiden lasten  perheille tarkoitettu palvelu, jonka avulla hoituu suunterveystarkastus ja 3-vuotisterveystarkastus päiväkodissa

• Neuvolan 4-vuotiaille tarkoitettu laajempi terveystarkastus; HYVE-4 keskustelu käydään päiväkodissa perheiden kanssa.

• Käytyjen vasukeskustelujen pohjalta laadimme ryhmän pedagogisen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma sisältää tavoitteet tulevalle toimikaudelle.

• Vuoden aikana tarkennamme  ryhmän toimintasuunnitelmaa ja lasten vasuja  arjen havaintojen ja huoltajien palautteiden perusteella,.

• Keväällä arvioimme lapsen vasussa asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

• Lapsen siirtyessä uuteen ryhmään välitämme tiedon lapsen vahvuuksista ja ominaisista tavoista toimia uuden ryhmän kasvattajille. Kun perheelle kerrotaan lapsen siirtymisestä 

toiseen ryhmään, huoltajien on tärkeä keskustella asiasta lapsen kanssa. Lapsi pääsee tutustumaan uuden ryhmän lapsiin, aikuisiin ja tiloihin etukäteen.

• Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman (leops) laaditaan  lokakuun loppuun mennessä. Keskustelu käydään yhdessä lapsen, huoltajien ja ryhmän esiopettajan kanssa. 

Keskustelussa voidaan hyödyntää lapsen viimeisimmän vasun arviointia.

• Keväällä käydään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman arviointikeskustelu.  Keskustelun pohjalta kirjattu leops siirtyy kouluun.

• Koulut järjestävät moniammatillisen tiedonsiirtokeskustelun. 
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Oppimisympäristö

Fyysinen oppimisympäristö:

• Päiväkodit sijaitsevat Pitäjänmäellä.

• Lähiympäristössä on  kirjasto, leikkipuistot, 

urheilukenttä, metsää.

• Käytämme koko kaupunkia oppimisympäristönä, 

mm. museot, Pirkkolan urheilupuisto ja lasten      

liikennekaupunki.
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Psyykkinen oppimisympäristö:

• Muodostuu kasvatusympäristön vuorovaikutuksesta.

Lapsi

• Harjoittelee tunteiden säätelyä ja vuorovaikutustaitoja 

leikkien, pelien ja arjen toiminnan yhteydessä omien taitojensa 

mukaisesti.

Aikuinen 

• on läsnä lasten toiminnassa : leikkien, keskustellen ja toimien hyvän 

vuorovaikutuksen mallina.

• opettaa lapselle tunteiden säätelyä.

• vastaa lapsen tarpeisiin, esimerkiksi ottamalla syliin.

Kiusaamisen ehkäiseminen

• Yksikössä on tehty kiusaamisen ehkäisemissuunnitelma, joka

päivitetään aina toimintakausittain. 

Oppimisympäristö on: 

• kuvitettu osallisuuden ja 

puheenymmärtämisen tueksi.

• leikkimiseen, tutkimiseen, liikkumiseen 

ja taiteilemiseen sekä lasten omiin 

ideoihin kannustava. 

• siisti  ja turvallinen ja tavarat ovat 

helposti lasten saatavilla.



Leikin pedagogiikka

Leikin avulla opetellaan:

• Vuorovaikutusta ja kieltä 

• Sosiaalisia taitoja

• Motorisia taitoja

• Arjen taitoja

Aikuisen rooli leikeissä:

• Leikkiä mukana 

• Rikastaa leikkiä ja leikkiympäristöä

• Havainnoida leikkiä

• Kuvien ja tukiviittomien avulla auttaa 

vuorovaikutus- ja kaveritaitojen opettelua

.
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Kehitämme:

• Leikkiympäristöä 

lasten tarpeiden ja ideoiden 

pohjalta yhdessä lasten 

kanssa 

Yksikössämme  leikki on:

• Osa lapsen arkea

• Pitkäkestoista

• Retkiä ja leikkiä luonnossa.

• Teemallisia leikkipäiviä



Liikunta-ympäristö meillä:

• päiväkotien omat jumppasalit

• Ryhmien omat tilat

• Pirkkolan urheilupuisto

• Pitäjänmäen peruskoulun liikuntasali

• Lähimetsät ja puistot
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• Mahdollistamme liikkumisen joka päivä

• Otamme lapset mukaan jumppien 

suunnitteluun ja toteutukseen 

• Järjestämme yhteisiä liikuntapäiviä 

ulkona ja sisällä.

• Retkeilemme lähiympäristössä

Kehitämme:

• täydennämme liikuntavälineitä 

yksikköömme

• Otamme käyttöön kaupungin 

lahjoittamat potkupyörät

• Yhteistyötä läheisten 

urheiluseurojen kanssa

Liikunnan pedagogiikka



Digitalisaatio

Näitä lapset tekevät:

• Kuvaavat ja videoivat materiaalia: esimerkiksi leikkejä tai 

juhlia

• Tekevät projekteja: esimerkiksi valokuvaavat 

vuodenaikoja

• Luovat animaatioita

• Harjoittelevat alkeisohjelmointia: esimerkiksi Bee-bot

• Pelaavat oppimispelejä: esimerkiksi Ekapeli tai Vector-

matikkapeliä
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Yksikön periaate: 

Digivälineet ovat luonnollinen osa toimintaa, mutta eivät hallitse lasten arkea päiväkodissa.

Aikuisen rooli:

• Opettaa lapsille turvallista ja 

kriittistä digivälineiden 

käyttöä ja keskustella 

huoltajien kanssa lasten 

mediankäyttö ajasta.

• Auttaa lapsia 

tiedonetsinnässä 



Varhaiskasvatuksen toimintavuoden yhteinen tavoite kaudelle 2019-2020

sensitiivisyys

Mitä tehdään: 

1. Olemme aidosti läsnä

kuuntelemme, keskustelemme, olemme kiinnostuneita lasten ajatuksista 

ja huomaamme harmit.

2 Tunnistamme lasten tarpeet  ja kiinnostuksen kohteet ja vastaamme niihin
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Miten tehdään: 

1.

• Toimimme mahdollisimman paljon pienissä ryhmissä kiireettömästi.

• Puhumme lempeästi, rauhallisesti, ystävällisesti, olemuksemme on 

myönteinen (ääni ja eleet)

• Kunnioitamme lasten ja kasvattajien välisiä herkkiä 

vuorovaikutustilanteita.

2. 

• Vasuissa kirjataan lasten mielenkiinnon kohteet  ja viedään ne ryhmän 

toimintasuunnitelmaan

• Kehitämme toimivia käytäntöjä, jotka mahdollistavat lasten toiminnan 

suunnitteluun osallistumisen

• Lapsiryhmän säännöt laaditaan yhdessä lasten kanssa. 

• Pienet lapset valitsevat toimimalla – tai huoltajat voivat kertoa

• Lapsilla on mahdollisuus valita leikkikavereitaan ja vaikuttaa pienryhmien 

muodostamiseen 

• Lapset voivat vaikuttaa toimintaan käytettävään aikaan. 

• Lapset arvioivat toimintaa esimerkiksi kuvien avulla

”Pieni tai iso lapsi, syliin saa aina tulla. Halata saa, jos haluaa tai  tilanteessa se rauhoittaa.” Yksikön työntekijä

Dokumentointi:

• Kuukausikirjeissä huoltajille kuvataan toimintaa lasten 

osallisuuden näkökulmasta

• Otetaan kuvia seinille.

• Kirjataan lasten ajatuksia näkyville

Arviointi:

• Tarkastellaan onko yllä kuvatut toimintamallit toteutuneet ja 

millä tavalla olemme niitä dokumentoineet

Tavoitteet:  

1. Ryhmäsensitiivisyys

 luodaan kaikille turvallinen kasvuympäristö, 

jossa lapsen tarpeet huomioidaan ja tuetaan 

lapsen liittymistä ryhmään.

2. Lisätään lapsen osallisuutta ja aloitteita



Varhaiskasvatuksen toimintavuoden yhteinen tavoite kaudelle 2019 - 2020

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työteon 
ympäristönä 

Yksikön laaja- alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus: Luonto

Tavoite: 

• Lapset pääsevät tutustumaan lähiympäristönsä luontoon ja lasten luonnon arvostus kasvaa. 

• Metsän käyttäminen oppimisympäristönä lisääntyy.

• Lasten tutkimisinnon tukeminen.

Mitä tehdään:

• Aarteen etsintä ja valokuvasuunnistus, huhtikuussa 2020 (yksikön yhteinen).

• Lisäksi jokainen ryhmä toteuttaa ilmiöpohjaisen kokonaisuuden teemaa oman ryhmänsä lasten mielenkiinnon kohteiden, taitojen  ja tarpeiden 

mukaan, vähintään 2 viikkoa. Esimerkiksi retkeillen lähimetsässä tai keskuspuistossa (eskarit). 

Miten tehdään: 

• Kolkkalaiset suunnittelevat ja toteuttavat Aarteen etsintä ja valokuvasuunnistuksenTanelin päiväkodille Omenapuistoon.

• Tanelilaiset suunnittelevat ja toteuttavat Aarteen etsintä ja valokuvasuunnistuksen Kokkokalliolle Kolkan päiväkodille.

• Taloihin tehdään metsäreput, joista löytyy valmista materiaalia metsäretkiä varten, esimerkiksi luuppeja.

Dokumentointi: 

Ryhmät käyttävät tabletteja ja puhelimia sekä saduttavat lapsia. 

Arviointi:

• Arviointi tapahtuu kirjaamalla kuinka usein ryhmät käyvät metsässä

• Lapsia haastattelemalla ja havainnoimalla. 
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Oppimisen alueet 

Kielten rikas maailma, näin meillä:

Kielitietoisuus

• Käytetään selkeää ja lapsen kielelliset valmiudet huomioiden 

rikasta kieltä 

• Kiinnitetään huomiota tapaan puhua: äänensävyyn, ilmeisiin 

ja eleisiin.

• Keskustellaan, pelataan ja lauletaan yhdessä lasten kanssa

• Luetaan kirjoja : kuvakirjat, runokirjat, kertomakirjallisuus

 Keskustellaan kirjoista ja  lapsilla on mahdollisuus 

kertoa omia mielipiteitään 

• Annetaan lasten tutkia kirjoja itsenäisesti

• Dokumentoidaan lasten kerrontaa ja mielipiteitä

• Suomi toisena kielenä opettaja käy säännöllisesti ryhmissä 

ja jakaa osaamistaan.

Kielen moninaisuus

• Pidetään huoli, että oppimisympäristössä kuuluu eri kieliä

• Ryhmissä on eri kielisiä kirjoja ja tekstejä näkyvillä

• Yksikössä on monikielinen ohjaaja 

Nostamme Helsinki vasusta alueet: ”Kielten rikas maailma” sekä ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” 

Tutkin ja toimin ympäristössäni, 

näin meillä:

• Rohkaistaan lapsia esittämään kysymyksiä

• Rohkaistaan lapsia tekemään havaintoja –

kaikissa arjen tilanteissa

• Tutkimuskohteita valitessa tartutaan lasten 

ideoihin.

 Annetaan ne välineet, jotka lapsi 

tarvitsee.

• Käytetään lähiympäristöä hyödyksi

• Lisätään metsäretkiä

• Käytetään ipadejä tiedon etsimiseen lasten 

kanssa

• Tutkitaan arjen matemaattisia ilmiöitä: 

luokittelu, sarjoittaminen, vertailu

• Ruokailutilanteissa annetaan lasten tutustua 

kaikenlaisiin ruokiin: katsellen, kokeillen, 

haistellen ja maistellen

Kestävä kehitys

• Kierrätetään yhdessä lasten kanssa

• Arjen kestävän kehityksen teot yhdessä:

 Vesihana suljetaan…

 Valot sammutetaan… 

 Otetaan ruokaa sen verran kun 

syödään…

• Laitetaan paperinkierrätys-laatikot ryhmiin



Laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu, näin meillä:

Positiivinen pedagogiikka

• Kohtaamme lapset myönteisen asenteen 

kautta

• Näemme vahvuudet

• Huomaamme hyvät tilanteet – välitön 

palaute

Vuorovaikutus ja ilmaisu 

• Yhdenmukaiset säännöt – lapset mukana laatimassa.

• Harjoitellemme hyviä tapoja

• Aikuinen toimii mallina tunnetaitojen harjoittelussa

• Keskustelemme lasten kanssa mielipide- ja 

näkemyseroista

• Kuvitettu oppimisympäristö ja –tilanteet

• Miniverso- vertaissovittelu

• Kiusaamisen ennalta ehkäisyn suunnitelma

• Harjoitellemme tunnetaitoja: Huomaa hyvä – kortit 

apuna.

Ajattelu ja oppiminen, näin 

meillä:

Oppimaan oppiminen

• Luomme turvallisen oppimisympäristön: 

päivärytmi ja selkeä struktuuri

• Annamme positiivista palautetta

• Rohkaisemme lapsia esittämään 

kysymyksiä

 etsitään yhdessä kysymyksiin 

vastaukset

• Rakennamme oppimistuokiot 

toiminnallisiksi 

 Huomioiden erilaiset oppimistavat

• Arvioidessa selvitämme lapsen kanssa, 

mikä auttoi onnistumaan tai miksei 

onnistunut

• Keskustelemme lasten kanssa 

sinnikkyydestä

Autamme lasta luomaan itsestään 

positiivinen käsitys oppijana. 

Nostamme Helsinki vasusta alueet: ”Ajattelu ja oppiminen” sekä 

”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” 



Yhteistyö ja viestintä

Huoltajien osallisuus 

• Pidämme vanhempainiltoja, joissa huoltajat voivat keskustella toiminnasta ja esittää toiveitaan 

toimintasuunnitelman osa-alueisiin liittyen

• Käymme varhaiskasvatuskeskustelun (vasu), lapsen esiopetussuunnitelma keskustelun (leops), ja 

laadimme henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (hojks) tarvittaessa.

• Kolkassa on vanhempaintoimikunta ja Tanelissa aktiivinen vanhempainyhdistys.  

• Järjestämme toiminnallisia tapahtumia sekä sisällä että ulkona.

• Viestimme toiminnasta eteistauluilla olevilla viikkotiedotteilla, kuukausikirjeillä, valokuvakehyksellä, 

viestivihoilla sekä päivittäisillä keskusteluilla lasta tuodessa ja hakiessa. Käytämme sähköpostia 

tiedottamiseen.

• Otamme huoltajilta saamamme palautteen huomioon, kun arvioimme ja kehitämme toimintaamme.

Monialainen yhteistyö

• Lasten ja perheiden kannalta olennaiset yhteistyötahot ovat puheterapeutit, neuvola, Hus, 

Varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja, suomi toisena kielenä opettaja, koulut
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Pedagoginen dokumentointi ja Arviointi

Laaja- alaisen osaamisen arviointi:

• Miten aikuisen myönteinen suhtautuminen on 

näkynyt toiminnassa?

Väittämiä:

• Lapset ovat olleet mukana sääntöjen laatimisessa

• Oppimisympäristö on kuvitettu ja aikuisilla kuva 

nauhat, Jos ei miksi

• Toteutuuko muut laaja-alaisen osaamisen kohdat 

säännöllisesti, jos ei miksi?
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Toimintakulttuurin keskeisten periaatteiden arviointi:

• Onko toiminta ollut avointa ja luottamuksellista?

• Miten ryhmäsensitiivisyys on toteutunut?

Väittämä: 

• Lapset ovat saaneet joka päivä onnistumisen 

kokemuksia ja rohkaisua uusiin tilanteisiin, mitä?

Oppimisen alueet arviointi:

Väittämä: 

• Oppimisen alueen osat toteutuvat toimintasuunnitelmassa 

kuvatulla tavalla. Jos ei, miksi? 

Leikin arviointi:

• Onko aikuinen ollut mukana lasten leikkitilanteissa ja

kuinka usein?

• Onko lapsilla ollut mahdollisuus oppimisympäristön 

muokkaamiseen?

• Pedagoginen arviointi tapahtuu toimintasuunnitelmasta muokattujen kysymysten ja 

väittämien avulla.

 Toimintasuunnitelma on kirjoitettu siten, että arviointiväittämät ja kysymykset voidaan 

ottaa suoraan suunnitelmasta.

• Pedagoginen arviointi tapahtuu tammikuussa sekä keväällä.

• Arvioimme yksikön toimintasuunnitelmaa sekä ryhmän toimintasuunnitelmaa ja lapsen 

vasua

• Toimintaa arvioidaan tiimeissä, talonkokouksissa, opettajien ja lastenhoitajien 

pedagogisissa palavereissa sekä kehittämispäivinä  

Miten dokumentoimme:

• Havainnoimme päivittäin

• Kysymme palautetta lapsilta.

• Kirjaamme ja kuvaamme toimintaa.

• Keräämme kansioon lapsen töitä  

• Käymme keskustelua lapsen kanssa kuvista, erilaisista tapahtumista 

ja retkistä.

• Käytämme dokumentointia osana arviointia

Arvioinnin tueksi

Arvioinnin arviointi

• Kuinka usein olemme arvioineet 

toimintakauden aikana ja miten?

• Onko arvioinnin tueksi tehdyt 

kysymykset ja väittämät olleet hyödyksi 

arjen arvioinnissa? 


