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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Perheillä on mahdollisuus tulla tutustumaan päiväkodin tiloihin joka kuun ensimmäisenä perjantaina. Tutustumisesta sovitaan 

perheiden kanssa etukäteen ja joku päiväkodin henkilökunnasta ottaa perheen vastaan ja vastaa tutustumisesta.

• Varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa tullessa tutustumisjakso on yhden viikon mittainen.
• Vanhempi on ensimmäisinä päivinä lapsen mukana tutustuttamassa häntä päiväkodin arkeen. Kolmantena päivänä lapsi 

harjoittelee vähän aikaa ilman vanhempaa ja loppuviikkoa kohden kasvatetaan aikaa. 
• Tutustumisjakson aikana pidetään vanhemman kanssa aloituskeskustelu. Keskustelussa tutustutaan vanhemman välityksellä 

lapsen tapoihin ja tottumuksiin sekä vanhempien toiveisiin päivähoidon aloituksen suhteen. Tarvittaessa käytämme 
keskusteluissa tulkkia. Aloituskeskustelun voi pitää ryhmän lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja

• Syksyllä jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa lokakuun loppuun mennessä. 
Varhaiskasvatuskeskustelun pitää ja varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja. Lasta 
havainnoidaan ja isompia lapsia voidaan myös haastatella ennen keskustelua. Havainnot jaetaan ryhmän henkilökunnan kesken 
sekä vanhempien kanssa. Suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen arvioidaan viimeistään keväällä. Tarvittaessa 
voidaan järjestää keskusteluja useammin. Jos uusi lapsi aloittaa kesken toimintakauden niin vasukeskustelu pidetään kun lasta
on ehditty havainnoida riittävästi, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden sisällä aloituksesta.

• Lapsen siirtyessä uuteen ryhmään järjestetään lapselle mahdollisuus tutustua ennalta uuteen ryhmään. Tarvittaessa 
vanhemmille järjestetään keskustelumahdollisuus vanhan ja uuden ryhmän kasvattajien kanssa.

• Uusille perheille ryhmät lähettävät tervetulokirjeen, josta löytyy tietoa ryhmän toimintatavoista. Lisäksi hel.fi sivuilta löytyy 
kattavasti tietoa varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista kohdasta hyvä tietää 
varhaiskasvatuksesta. Linkki: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/ohjeita-
huoltajille/ohjeita-huoltajille
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Työtämme ohjaavat 
yhteiset arvot
Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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Oppimisympäristö
• Varhaiskasvatusyksikkö Telkkä-Lunni sijaitsee Lauttasaaressa. Telkässä on kuusi lapsiryhmää kolmessa eri toimipisteessä. 

Emo-Telkkä Meripuistotiellä, ryhmä Otava Tallbergin puistotiellä ja osapäiväryhmä Fogelit Lahnalahden leikkipuiston 
yhteydessä. Päiväkoti Lunni sijaitsee kerrostalon alakerrassa Lauttasaaren Vattuniemessä. 

• Annamme tilaa lasten ihmettelylle, tutkimiselle ja epäonnistumisille. Kasvattajat antavat lapsille aktiivisesti positiivista 
palautetta sekä kannustavat ja rohkaisevat lapsia uuden oppimisessa.

• Lapsiryhmien toiminta alkaa elokuussa ryhmäytymisellä. Huolehdimme siitä, että jokainen lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään. 
Ryhmien tunneilmasto on lapsia kuunteleva, jokaisen lapsen mielipide huomioidaan ja sitä arvostetaan. Lapsi kohdataan  
hänen saapuessaan päiväkotiin hänelle ominaisella tavalla. Lapsi saattaa haluta vain moikata ja toiset taas haluavat 
aamuhalauksen.

• Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa oppimisympäristöjen suunnitteluun ja arviointiin aktiivisesti. Oppimisympäristöjen 
suunnittelussa huomioimme kunkin ryhmän tarpeet, lasten kiinnostuksen kohteet ja toiveet, jotka nousevat esiin vanhempien 
kanssa käydyistä vasukeskusteluista. Oppimisympäristöä muokataan jatkuvasti lasten kanssa yhdessä ryhmän sen hetkisiin 
tarpeisiin sopivaksi.

• Huomioimme, että oppimisympäristö on turvallinen. Ohjaamme myös lapsia huolehtimaan ympäristön turvallisuudesta ja 
ikätason huomioiden opastamme lapsia tilojen vastuulliseen käyttöön.

• Hyödynnämme päiväkodin lähiympäristöjä aktiivisesti. Kaikki ryhmät retkeilevät Lauttasaaressa hyödyntäen sen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Myllykallion metsät, leikkipuistot ja Vattuniemen rannat ovat osa oppimisympäristöämme. Myös lähialueen 
Nuori Suomi -puisto ja kirjasto ovat viikoittaisia retkikohteita. Lasten kasvaessa laajennamme oppimisympäristöä koko 
Helsinkiin. Tutustumme Helsinkiin monipuolisesti esim. vierailemme museoissa, taidenäyttelyissä tai teatterissa. 
Turvallisuudesta huolehdimme käyttämällä liivejä sekä tekemällä retkisuunnitelman ennen retkeä. Jokaisesta retkestä 
ilmoitamme päiväkodin esimiehelle.

• Panostamme päiväkodissa leikkiin ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Huolehdimme, että tilat mahdollistavat toiminnan 
jakamisen pienryhmiin, jotta rauhalliselle vuorovaikutukselle on mahdollisuus. Jokaisessa ryhmässä on tarpeeksi 
ikätasoisesti sopivia leluja ja välineitä saatavilla.  5



Lähiympäristö mahdollistaa hienot retket ja tutkimukset
1.11.2019 Etunimi Sukunimi 6



Leikkiin kannustava 
toimintakulttuuri

• Lapset suunnittelevat aktiivisesti toimintaa kasvattajien kanssa yhdessä, 
vaikuttamalla leikkien sisältöihin, leikkiympäristöön sekä leikkikavereihin.

• Leikin kautta opettelemme ja harjoittelemme monia taitoja kuten itsesäätely- ja 
vuorovaikutustaitoja. Jokainen ryhmä suunnittelee lasten 
varhaiskasvatuskeskusteluiden pohjalta ryhmän toiminnansuunnitelman, 
missä painotetaan lasten vahvuuksia sekä kehittämishaasteita leikin avulla. 

• Rakenteet huomioivat pitkäkestoisen ja sitoutuneen leikin. Lapset saavat 
jatkaa leikkiä koko viikon. Perjantaisin rakennelmat puretaan. 

• Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä. Leikki tuottaa lapselle iloa ja 
mielihyvää

Kasvattaja on läsnä leikeissä. Hän ohjaa kannustavasti leikkiä, rohkaisee ja 
huomioi kaikki lapset. Leikissä reagoidaan lasten aloitteisiin. Tavoitteena 
vähintään kaksi kertaa viikossa ohjattuja leikkejä. Lapsilähtöisyys leikkien 
suunnittelussa. Leikkien ohjaukselle annetaan rauha, aikuiset eivät keskeytä 
leikkihetkeä ja  annetaan tilaa toteutukseen.

Kasvattaja mahdollistaa hassuttelevat, riehakkaatkin leikit turvallisessa 
ympäristössä. Kasvattajan tehtävä on ennakoida sekä sopia lasten kanssa 
etukäteen leikin toimintatavoista. Näin vältetään turhien kieltojen toistamista. 
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Yksikön nostot 2019-2020
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1. Leikin pedagogiikka

Leikin kautta opettelemme ja harjoittelemme monia taitoja kuten 
itsesäätely- ja vuorovaikutustaitoja.
Aikuisen rooli leikissä on mahdollistajana, rikastuttajana, havainnoijana 
sekä dokumentoijana. 
Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä. Leikki tuottaa lapselle iloa 
ja mielihyvää.

2. Sensitiivinen kasvattajuus

Kasvattaja luo lämpimän, lapsia kunnioittavan ja kiireettömän ilmapiirin.
Lapsi kohdataan omana itsenään, iloa tuottavana persoonana.

. 



Sensitiivinen kasvattaja 
Sensitiivinen kasvattaja luo lämpimän, lapsia kunnioittavan ja kiireettömän ilmapiirin. Hän kohtaa lapsen myönteisellä kehonkielellä, 
katsekontaktilla ja äänensävyllä. Kasvattaja tunnistaa lapsen yksilölliset tarpeet ja huolenaiheet. Lapsi nähdään kokonaisuutena johon 
kuuluu koko perhe ja koti. 

Kiireettömyys on osa päivärytmiä; ei näytetä kiirettä lapsille. Aikuiset ennakoivat tilanteita ajallisesti eivätkä keskeytä ohjaustilanteita.

Kasvattaja huomioi lasten aloitteita, kuuntelee aktiivisesti ja vastaa niihin. Kasvattaja luo tilanteita, joissa lasta rohkaistaan tekemään 
aloitteita hänelle luontaiselle tavalla. Jokaisessa ryhmässä otetaan käyttöön Huomaa hyvä-kortit, joiden kautta käydään läpi lapsen 
vahvuuksia.

Lapsen vastaanottaminen päiväkotiin 
Tervehditään lasta ja vanhempia lapselle ominaisella tavalla. Lapsen tervehdys voi olla halaus tai pieni vilkutus kauempaa. Vanhempien 
kanssa vaihdetaan lapsen kuulumiset päivittäin.

Sensitiivinen kasvattaja leikissä
Sensitiivinen kasvattaja on läsnä leikeissä .  Hän ohjaa kannustavasti leikkiä, rohkaisee ja huomioi kaikki lapset. Leikissä reagoidaan 
lasten aloitteisiin. Tavoitteena vähintään kaksi kertaa viikossa ohjattuja leikkejä. Lapsilähtöisyys leikkien suunnittelussa. Leikkien 
ohjaukselle annetaan rauha ja tilaa toteutukseen.

Kasvattaja mahdollistaa hassuttelevat, riehakkaatkin leikit turvallisessa ympäristössä. Kasvattajan tehtävä on ennakoida sekä sopia lasten 
kanssa etukäteen leikin toimintatavoista. Näin vältetään turhien kieltojen toistamista. 
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Ilmiöviikot
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Keväällä toteutetaan vähintään kahden viikon mittainen 
projekti jostakin ilmiöstä. 
Ryhmät toteuttavat oman näköisensä projektit yhteisesti 
valitusta aiheesta.
Projektiin sisällytetään liikuntaa ja leikkiä.
Päiväkoti Lunnin ilmiönä on Piipaa-autot

- Poliisiauto ja ambulanssi 
päiväkodille

Päiväkoti Lauttasaaren ilmiönä on Lauttasaari.
Esiopetusryhmien ilmiönä on Lauttasaari osana 
kaupunkiympäristöä.
YK5 ja YK4 ( Otavan pikkukarhut/puput ja karhut 3-5 v.):
”Tutkimme Lauttasaarta Bee-botin avulla”)
Pienten ryhmä keskittyy tutkimaan Lauttasaaren rantoja.
Pedagoginen dokumentointi ilmiöviikoista
Lapset dokumentoivat ilmiöt ja keskustelevat 
näkemyksistään yhdessä aikuisen kanssa.
Vanhemmille järjestetään viikkojen lopuksi taidenäyttely 
lasten dokumentoinnista



Yhteistyö ja viestintä
• Lapsen päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huoltajien kanssa keskustellen. 
• Vasukeskusteluiden pohjalta pohdimme yhteistyössä vanhempien kanssa tavoitteita toiminnallemme.
• Ryhmät informoivat toiminnastaan sekä pedagogisista valinnoistaan viikko-ja kuukausikirjeillä.
• Päiväkodeilla on Instagram tilit, Paivakotilunni ja Paivakotitelkka. Yksikössä on myös käytössä vanhempien Whatsapp-ryhmä 

tiedonvälityksen apuna.
• Toiminta näkyy vanhemmille ryhmätilojen seinillä esimerkiksi valokuvin ja lasten töiden kautta.
• Vanhempaintoimikunta toimii molemmissa taloissa aktiivisesti.
• Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi: neuvola, suomi toisena kielenä opettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), 

kirjasto, Myllykallion ala-aste, lastensuojelu, perheneuvola, suun terveydenhuolto, toiset päiväkodit, Lauttasaaren seurakunta.
• Juhlat kuten joulu- ja kevätjuhlat, isänpäivä ja äitienpäivä ovat myös osa yhteistyötä. 
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen 
yksikössämme

Henkilökunta

Itsereflektointi 
Havannointi ja dokumentointi

Ryhmän toiminnan suunnitelma 
Tiimikeskustelut

Talon kokousrakenteet
Kehittämispäivät

Kehityskeskustelut

Lapset

• Aamupiirit
• Lasten haastattelut

• Äänestykset
• Lastenkokoukset

Vanhemmat

Osallistavat Vanhempainillat
Leops/vasu keskustelut

Vasujen väliarviointi
Avoin palaute ryhmään
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