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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/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Päiväkodissa ryhmät on muodostettu alueen palvelutarpeen mukaisesti. Jokaisessa ryhmässä toimintaa suunnitellaan ryhmän pedagogisten
tarpeiden mukaisesti. Ryhmien kokoonpano saattaa muuttua toimintakauden aikana erilaisista syistä. Aina, kun ryhmässä aloittaa uusi lapsi,
järjestetään lapselle mahdollisuus tutustua toimintaan joko huoltajan kanssa tai ryhmän vaihtuessa päiväkodin henkilökunnan tuella.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen Purje - Tuulessa
Perheen saadessa tiedon päivähoitopaikasta, huoltajiin otetaan yhteyttä ja sovitaan ensimmäinen käynti. Yhdessä huoltajien kanssa keskustellaan
ja suunnitellaan lapselle sekä perheelle sopiva tutustumisjakso. Silloin myös sovitaan aloituskeskustelun ajankohta sekä annetaan Tervetuloa
päiväkotiin esite, perustietolomake ja tarvittaessa erityisruokavaliolomake.

Tutustumisjakso kestää yleensä noin viikon, jolloin kerrotaan päiväkodin ja lapsen oman ryhmän toiminnasta. Tutustumisjakson aikana on tarkoitus,
että huoltajat yhdessä lapsen kanssa tekevät tuttavuutta uuteen ryhmään ja osallistuvat toimintaan.

Tutustuminen etenee pääsääntöisesti asteittain. Esimerkiksi alkuviikolla lapsi voi olla tutustumassa pari tuntia ja loppuviikosta voidaan kokeilla jo
päiväunia.

Avoin kommunikointi perheen ja päiväkodin välillä on avain hyvään päivähoidon aloitukseen.

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

Vasu-prosessi:
à Aloituskeskustelu,
à Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) aina toimikauden alussa. Päivähoidossa aloittaneen vasu laaditaan 2kk
aloittamisen jälkeen. Vasua arvioidaan tarvittaessa toimikauden aikana ja kirjataan mahdolliset lisäykset.
à 4 –vuotiaille tehdään yhteistyössä neuvolan kanssa laaja hyvinvoinnin ja terveyden kartoitus.
à Esiopetusikäiselle laaditaan Lapsen esiopetuksen suunnitelma (leops) esiopetusvuoden alussa ja se arvioidaan keväällä 4



Oppimisympäristömme
Meille varhaiskasvatuksen perusta on se, että oppimisympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Kiinnitämme erityisesti
huomiota siihen, että ilmapiiri on positiivinen ja kannustava. Aikuinen näyttää omalla esimerkillään kaikissa päivän tilanteissa, kuinka
kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja arvostavasti.

Purje-Tuulessa päiväkodin sisätiloja käytetään eri ryhmien toimintaan sovitusti. Oman nimetyn kotiryhmän tilaa voi käyttää myös toinen ryhmä.
Oppimisympäristöä sisätiloissa muokataan lasten toiveiden, tavoitteiden, vuodenaikojen, ja käsiteltävien asioiden mukaan. Toiminnassa, tilojen
muokkaamisessa ja rakentamisessa korostuu erityisesti liikunta ja kielen kehityksen tukeminen kuvien avulla. Pientenryhmässä nimeämistä ja
sanoja harjoitellaan myös seinälle laitettujen kuvien avulla, jolloin ikään kuin kuvakirjan kuvat ovat helposti ja aktiivisesti saatavilla ja käytettävissä.

Ulkotiloja ja lähiympäristöä käytetään monipuolisesti ryhmien ja pienryhmien oppimisympäristönä. Retkeilemme lähialueella puistoissa, metsissä ja
kentillä. Käytämme säännöllisesti koulun luokkatiloja, jumppasalia, Viiripuiston sisätiloja ja nuorisotalon tiloja (Sali ja kiipeilyseinä). Retkikohteitamme
ovat myös Helsingin eri kaupunginosat, liikuntakohteet, nähtävyydet, kirjastot, museot, ja muut paikat. Erityisesti esiopetusikäisten lasten tarpeita
palvelee ajatus koko kaupungista oppimisympäristönä. Retkillä opetellaan liikennekäyttäytymistä, koulukäynnit madaltavat kynnystä koulun
aloittamiseen, ja Viiripuistokäynnit tuovat tutuksi mahdollista tulevaa iltapäväkerhopaikkaa. Retkikohteisiin ideat nostetaan lasten mielenkiinnon
kohteista tai huoltajien toiveista, ja ne voidaan liittää laajempiin projekteihin ja oppimiskokonaisuuksiin.

Päiväkoti Tuulessa järjestetään varhaiskasvatusta myös vuorohoitona arki - iltaisin klo 21.00 asti. Iltaisin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöinä
hyödynnetään päiväkodin kaikkia tiloja, jotka mahdollistavat pitkäkestoisten leikkien rakentelun, liikunnan sisätiloissa ja rauhallisen toiminnan lapsien
pedagogisista tavoitteista käsin. Tärkeää ilta - aikaan on luoda rauhallinen, lasten tarpeet huomioiva oppimisympäristö, joka mahdollistaa tasapainon
lasten oppimisen, levon ja leikin näkökulmasta.
Purjeessa toimii lisäksi leikkitoiminnan kerho, jossa tarjotaan ti-pe pedagogisesti suunniteltua ja toteutettua leikkitoimintaa 2 – 5 vuotiaille lapsille klo
9 – 12 välisenä aikana. Kerhot käyttävät sovitusti päiväkodin sisä- ja ulkotiloja. Kerhon toimintaa yhdistetään myös päiväkodin muuhun toimintaan ja
näin kerholaiset pääsevät osallisiksi erilaisista yhteisistä teemoista ja projekteista tieteillen, taiteillen, leikkien ja liikkuen.
Arviointi:
Kuinka muokkaamme tiloja sellaisiksi,  että ne ovat hyödynnettävissä liikunnan tavoitteiden näkökulmastaà jatkuvaa arviointia lasten tarpeista
lähtien?
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Purje – Tuulen toimintakulttuuri
Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri
Tavoite: Varhaiskasvatusyksikössämme toiminnan keskeisiä periaatteita ovat leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, jossa osallisuus,
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat. Vanhempien kanssa yhdessä sovittu tavoite toimintakulttuurin kehittämisessä on – Lasta kuullaan ja
kohdellaan hyvin sekä lapsen osallisuutta tuetaan.

Toimenpiteet:
Kohtaamme lapset omanlaisinaan arvokkaina yksilöinä kiinnittäen huomiota lapsen persoonaan. Jokainen kohtaaminen on meille tärkeä mutta
etenkin päivän ensimmäisestä kohtaamisesta haluamme luoda hyvän aloituksen tulevalle päivälle. Kun lapsi haetaan päiväkodista, haluamme
hyvästellä jokaisen lapsen henkilökohtaisesti, jotta yhteisen päivämme päätös on turvallinen.

Toimimme kunnioittavasti sekä sensitiivisesti lasten ja aikuisten kanssa. Sukupuolisensitiivisessä työotteessa mahdollistamme lasten leikeissä
lapselle vapauden valita erilaisia rooleja, mm. huomioimalla leikkivälineiden esillepanon oppimisympäristössä. Tehtävämme on tukea kaikkien lasten
tasa-arvoisuutta.

Leikissä harjoitellaan toisten kuuntelemista ja omien ajatusten ilmaisua. Opettelemme ratkaisemaan ristiriitoja yhdessä aikuisen kanssa. Toimimme
ja leikimme pienissä ryhmissä, jolloin lapsi tulee paremmin kuulluksi ja voimme turvallisesti ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntää monipuolisesti
päiväkodin tiloja. Harjoittelemme lasten kanssa leikkiin liittymisen taitoja ja ryhmissä sovimme lasten kanssa leikin pelisäännöt. Tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden aihepiiriä käsitellään yhdessä lasten kanssa esimerkiksi tarinoiden, taiteen, musiikin, draaman ja keskustelujen avulla.

Lasten omien mielipiteiden ja ajatusten esittämistä tuetaan aktiivisesti. Lapset saavat itse vaikuttaa leikkien valintaan ja toiminnan sisältöön.
Leikkivalintoja tuetaan tarvittaessa kuvien avulla. Aikuinen varmistaa lasten mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen olemalla konkreettisesti läsnä leikeissä silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

Arviointi:
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus osana toimintakulttuuria

Tavoite: Kulttuurinen moninaisuus näkyy henkilöstön kieli- ja kulttuuritietoisena toimintana.

Toimenpiteet:
Hyödynnämme Purje – Tuulen kansainvälisyyttä voimavarana niin arjessa kuin juhlissakin. Pyrimme kehittämään tietoisuutta kulttuurien,
katsomusten ja tapojen moninaisuudesta esimerkiksi eri kulttuurien juhlaperinteiden, laulujen ja leikkien kautta. Kyselemme perheiltä heidän
kulttuuriinsa liittyvistä asioista. Perheenjäsenet voivat tulle päiväkodille kertomaan kulttuuristaan ja tuoda kulttuuriinsa liittyviä kuvia tai
tavaroita näytille.
Tietoisuus kielen keskeisestä merkityksestä oppimisessa ja vuorovaikutuksesta on ensimmäinen askel kohti kielitietoista varhaiskasvatusta.
Monikielisyys ja kielitietoisuus ovat osa yksikkömme päivittäistä toimintaa. Ohjaamme lasta tutkimaan ja havainnoimaan kieltä; sen sanoja,
merkityksiä, kirjoitustapoja ja äänteitä. Näin tuemme lasten kielitietoisuutta. Kotikielet tehdään näkyviksi päiväkodin arjessa. Kielet näkyvät
sekä kirjoitettuna että puhuttuna kielenä monipuolisessa toiminnassa. Esimerkiksi tervehdykset, laskeminen ja laulut voidaan toteuttaa
useilla eri kielillä. Kansainvälisyys on päiväkotiemme rikkaus.

Arviointi:
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Toimintakulttuurimme ehkäisee kiusaamista

Meillä kiusaamista ehkäistään tunnekasvatuksen ja aikuisen aktiivisen läsnäolon avulla. Syrjintään ja kiusaamiseen puututaan heti.

Aikuisten lämmin vuorovaikutus on ensisijaista kiusaamisen ehkäisyssä. Aikuiset huolehtivat siitä, että jokainen lapsi saa ryhmässä
positiivisen leiman. Aikuinen on sensitiivisesti läsnä tilanteissa ja havainnoi vuorovaikutuksen etenemistä. Aikuisten vastuulla on huolehtia
siitä, että vuorovaikutus on tasa-arvoista ja lasten roolit ovat joustavia. Leikkiryhmien muotoutumisessa kiinnitetään huomiota
kokoonpanojen vaihtelevuuteen ja siihen, että ryhmän kaikki jäsenet tulevat tutuiksi toisilleen.

Lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen kiinnitetään huomiota arjessa keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla.
Kiinnitetään huomiota pieniinkin edistysaskeleisiin. Lasten myönteiset aloitteet ja hyväntahtoisuus huomioidaan ja niitä vahvistetaan.
Konfliktitilanteissa kaikkia osapuolia kuullaan tasapuolisesti. Aikuisten tunneilmaisu eri tilanteissa on tärkeää. Lasten omaa ajattelua ja
ongelmanratkaisukykyä herätellään ja aikuinen auttaa tarvittaessa löytämään eteenpäin vievän ratkaisun.

Ryhmissä tehdään yhdessä lasten kanssa ryhmän omat säännöt. Erityisesti syksyllä ja uuden lapsen aloittaessa ryhmässä panostetaan
ryhmäytymiseen ja turvallisuuden tunteen luomiseen. Jokaiselle lapselle on tärkeää kokea olevansa merkittävä ryhmän jäsen.
Moninaisuuteen opetellaan suhtautumaan myönteisesti.
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Sensitiivisyys
Tavoite: Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta
tukevalla tavalla.

Toimenpiteet:
Purje – Tuulessa lapsen turvallisuuden tunne on toiminnan keskiössä. Aikuinen on läsnä siellä missä lapsetkin. Aikuiset
pyrkivät sellaiseen vuorovaikutukseen, että lapsen on helppo lähestyä heitä. Aikuiset näyttävät omalla toiminnallaan
esimerkkiä ja puhuvat sekä lapsille että toisilleen kunnioittavasti.

Lapsia rohkaistaan tuomaan esille omia ajatuksiaan ja mielipiteitään. Aikuinen on herkkä huomaamaan lapsen aloitteita
ja vastaamaan niihin. Lapsille annetaan positiivista palautetta ja autetaan heitä löytämään omat vahvuutensa. Jokainen
lapsi kohdataan omana ainutlaatuisena persoonanaan. Pienryhmätoiminta ja leikki ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen
arkea. Aikuinen havainnoi leikkiä ja ohjaa tai osallistuu tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Leikin kautta opetellaan myös
tunne- ja sosiaalisia taitoja. Aikuinen sanoittaa tunteita ja pyrkii ymmärtämään lasta eri tilanteissa.

Purje – Tuulessa tuetaan perheitä muuttuvissa tilanteissa. Panostamme avoimeen ja kunnioittavaan
kasvatuskumppanuuteen. Päivän ensimmäisessä kohtaamisessa huomioidaan lapsi ja hänen huoltajansa sekä
vaihdetaan lapseen liittyvät kuulumiset.
Päivittäiset keskustelut huoltajien ja lasten kanssa sekä varhaiskasvatuskeskustelut ovat tärkeä osa arkea.

Dokumentointi ja arviointi:
Sensitiivisyyttä dokumentoidaan tilanteisiin sopivilla tavoilla, esimerkiksi valo- tai videokuvauksen ja kirjallisten
dokumenttien avulla. Arviointia tehdään säännöllisesti tiimipalavereissa ja itsearviointina.
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Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen,
arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen
edellyttämällä tavalla.

Tavoite: Purje – Tuulessa korostamme vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa
ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita.
Toimenpiteet: Päiväkodissa kuuntelemme lapsia ja toisiamme. Olemme sopineet, että lapsen viestien ja kertomusten äärelle pysähdytään ja lasta
kuunnellaan aidosti. Keskustelemme lasten kanssa erilaisista näkemyksistä silloin, kun niitä ilmaantuu. Harjoittelemme keskustelu- ja kuuntelutaitoja
kaikissa tilanteissa esimerkiksi ruokailuhetkillä. Minimoimme häiriötekijät, jotta ympäristö mahdollistaa keskittymisen ja tarkkaavaisuuden
ylläpysymisen. Huomioimme toiminnassa lasten yksilölliset tavat ilmaista itseään. Autamme ja tuemme lapsia omien ilmaisutapojen etsinnässä ja
harjoittamisessa.
Arviointi:

Tavoite: Vahvistamme lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot)
Toimenpiteet: Kannustamme lapsia kasvamaan itsenäiseksi ja omatoimiseksi esimerkiksi pukemistilanteissa, ruokailussa ja leikissä. Kaikissa
ryhmissämme on esimerkiksi ruokailuhetkiin mahdollistettu lapsien taitojen mukaisesti omatoimisuuden lisäämistä. Ruokailukäytännöt pohditaan
lapsia osallistavaksi lapsen ikätaso huomioiden. Lapset ottavat taitojen mukaan ruokaa itse ja samalla pohditaan vaikkapa ruokamääriä ja sitä, että
otetaan itselle sopiva määrä ruokaa.
Lapsia kehutaan heidän oppiessaan uusia taitoja. Esimerkiksi, kun opitaan pukemaan sukat jalkaan itse.
Lapsille kerrotaan perustellen miksi meillä on erilaisia sääntöjä esimerkiksi liikkumiseen liittyen. Missä saa juosta ja kiipeillä turvallisesti ja miksi
liukkaalla jäällä liikutaan varovasti. Turvallisuuteen liittyviä asioita harjoitellaan kaikissa arjen tilanteissa ja lapsia opetetaan huomaamaan ja
huomioimaan niitä. Esimerkiksi räystäältä roikkuva jääpuikko voi olla kaunis ja kiinnostava mutta myös vaarallinen, jos sellainen tippuu päälle.
Arviointi:

AJATTELU JA
OPPIMINEN

KULTTUURINEN OSAAMINEN,
VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
JA ARJEN TAIDOT

MONILUKUTAITO JA TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNOLOGINEN
OSAAMINEN

OSALLISTUMINEN JA
VAIKUTTAMINEN



Laaja-alainen osaaminen

Tavoite: Monilukutaitoa sekä tieto – ja viestintäteknologista osaamista harjoitellaan tutustumalla erilaisiin digitaalisiin välineisiin, sovelluksiin ja
peleihin.

Toimenpiteet:
Ohjaamme lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen käyttöön. Purje – Tuulessa digivälineistöä hyödyntävää toimintaa suunnitellaan
lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Digivälineistön käytöllä on meillä leikkiä ja vuorovaikutusta rikastuttava vaikutus, jossa korostuu yhdessä
tekeminen. Lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat tässäkin toiminnan suunnittelua.

Harjoittelemme yhdessä lasten kanssa:
· käyttämään digitaalisia laitteita ja sovelluksia oppimisen tukena
· etsimään ja vertailemaan eri lähteistä löytyvää tietoa
· käyttämään digitaalisia laitteita ja sovelluksia luovasti esimerkiksi videoita tai animaatioita kuvaamalla
· harjoittelemaan ongelmanratkaisua vuorovaikutuksessa muiden kanssa esimerkiksi pelaamalla pedagogisesti tarkoituksen mukaisia pelejä
· tutustumaan erilaisiin tapoihin tuottaa itse digitaalista materiaalia ohjelmoimalla, äänittämällä, piirtämällä ja muilla tavoin
· dokumentoimaan omaa oppimistaan digitaalisesti
· harjoittelemaan verkossa toimimisen pelisääntöjä

Digitaaliset laitteet ja palvelut ovat pedagogiikkaa tukevia eikä niiden ole tarkoitus syrjäyttää vakiintuneita työskentelytapoja, vaan tukea
lapselle ominaisia tapoja toimia. Lasta ei jätetä pelailemaan itsekseen, vaan laitteisiin ja palveluihin tutustutaan aina aikuisen kanssa yhdessä.

Päiväkoti Purje on yksi Helsingin kaupungin innovatiivisista päiväkodeista, joissa kokeillaan laajemmin erilaisia digitaalisia välineitä ja
välineiden käytöstä kerätään aktiivisesti käyttäjäkokemuksia.

Arviointi:
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Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Purje – Tuuli hyödyntää lähialuetta ja koko Helsinkiä monipuolisesti osana oppimisympäristöä. Yhteiset toimintaperiaatteemme ohjaavat
kaikkialla toimintaamme. Keväällä 2020 toteutamme lasten mielenkiinnon kohteista nousevan ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa
hyödynnämme Helsinkiä eri tavoin oppimisen ympäristöinä. Lasten ikä – ja kehitystaso huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmiöpohjaisessa eheytetyssä toiminnassa yhdistetään laaja-alaisen osaamisen ja eri oppimisen alueiden sisältöjä, jolloin ilmiöt ja aihepiirit
nousevat lasten mielenkiinnon kohteista, jolloin oppiminen on innostavaa ja palkitsevaa. Asioita ja ilmiöitä tutkitaan ja tarkastellaan laaja-
alaisesti.

Aihe oppimiskokonaisuuteen nousee lapsia askarruttavista kysymyksistä, yhteisestä kokemuksesta, retkestä tai havainnoista. Aihetta
lähestytään lapsen ikätasoon sopivalla tavalla.

Purje Tuulen ilmiöpohjaiset viikot (2 viikkoa) toteutetaan keväällä 2020 ja valitusta ilmiöstä tiedotetaan vanhempia lähempänä.

Esimerkki ilmiöoppimisen toteutuksesta:
Aihe: Liikenne
Toiminta: Liikennemerkkien etsiminen lähiympäristöstä, tehdään itse alueen kartta tai liikennemerkkejä, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
haetaan lasten kanssa lähikirjastosta, etsitään aiheeseen liittyvää informaatiota netistä, musiikkia, leikitään liikunnallisia leikkejä aiheeseen
liittyen, asiantuntijan vierailu päiväkodissa ja vierailu esimerkiksi liikenne kaupungissa.
Dokumentointi: Toiminnan kuvaaminen ja mind mapin kokoaminen seinälle, lasten haastattelu ja portfolion kokoaminen.
Arviointi: Toimintaa arvioidaan ilmiöviikon jälkeen ja tehdään tarvittavia muutoksia sekä kehitetään toimintaa.
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Oppimisen alueet

Oppimisen osa-alueet muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten osaamisen sekä
mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Esimerkiksi kieltä opitaan liikkuessa, tutkiessa tai vaikkapa laulaessa. Tutkimista tapahtuu
lasten toimiessa erilaisissa ympäristöissä sisällä ja ulkona.

Leikki on lapsille ominainen tapa oppia asioita. Purje – Tuulessa leikki on nostettu toiminnan keskiöön. Opettelemme lasten kanssa
leikin avulla erilaisia taitoja. Leikillisyyttä hyödynnetään kielen oppimisessa, liikunnassa, tutkiessa, retkillä, pukemaan opettelussa ja
muissa arjen taitojen harjoittelussa. Leikissä opetellaan myös ratkaisemaan ristiriitoja ja huomioimaan lasten erilaisia toiveita.
Lapsilla on Purje – Tuulessa mahdollisuus turvalliseen leikkiin, johon aikuiset osallistuvat tarvittaessa tukemalla lapsia leikkiin
liittymisessä ja mahdollistamalla erilaisia leikkejä. Leikissä tutustumme toisimme ja samalla yhteisöömme pienryhmissä, yhteisissä
tapahtumissa ja retkeillen lähiympäristössä. Helsinki mahdollistaa meille monipuolisesti erilaisia retkikohteita tutkimiseen,
liikkumiseen ja ilmaisuun liittyen. Esimerkiksi kisahalli, liikennepuisto, ooppera, leikkipuistot, museot, kirjastot ja taidenäyttelyt ovat
retkikohteitamme.

Leikki on välillä lasten toiveista ja ideoista lähtevää ja välillä osa suunnitelmallista toimintaa. Meillä aikuiset havainnoivat leikkiä ja
tarvittaessa ohjaavat sekä mallintavat leikkiä.  Havaintojen avulla arvioidaan lasten kehitystä ja sitä, että kaikki oppimisen alueet
toteutuvat toiminnassa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan se, ettei leikkiin aina tarvita valmiita välineitä. Niitä voidaan ottaa
leikkiin vaikkapa ympäröivästä luonnosta. Tämä kehittää lasten ajattelun taitoja ja rikastuttaa mielikuvitusta. Mahdollistamme
lapsille leikin, joka on pitkäkestoista ja monipuolista, jota aikuiset tukevat ja kunnioittavat.

Arviointi:  Oppimisen alueiden toteutumista arvioidaan yhdessä lasten kanssa pohtien ja erilaisten toiminnasta otettujen kuvien avulla.

Kielten rikas maailma Ilmaisun monet muodot

Tutkin ja toimin ympäristössäni
Minä ja meidän yhteisömme

Kasvan liikun ja kehityn



Yhteistyö ja viestintä
Yhteistyö huoltajien kanssa
Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ovat meille erittäin tärkeitä. Kerromme päivän toiminnasta ja tulevista suunnitelmista sekä havainnoistamme liittyen lapsen
päivään, esimerkiksi mitä lapsi on leikkinyt ja kenen kanssa. Ensisijainen tehtävämme on huolehtia lasten turvallisuudesta, joten tuonti- ja hakutilanteissa päivän
kulusta kertominen tapahtuu sopivan hetken tultua, ja saattaa keskeytyä. Päivittäisissä tapaamisissa sekä vasu-, hyve- ja leops-keskusteluissa huoltajat voivat kertoa
meille toiveistaan toimintaamme liittyen. Keskusteluaika on sovittavissa aina, jos on tarvetta keskustella lapseen liittyvistä asioista ja toiminnasta tarkemmin.

Päiväkodeissa järjestetään vanhempaintilaisuuksia tarpeen mukaan. Niissä käsitellään erilaisia aiheita ajankohdasta riippuen. Aiheita voivat olla varhaiskasvatuksen
aloittaminen, asiakastyytyväisyys, turvallisuus, liikunta yms. Aihe voi tulla päiväkodin puolelta tai huoltajien toiveista. Näissä tilaisuuksissa huoltajia osallistetaan
toimintasuunnitelman tekoon. Purjeessa kyseltiin viimeksi toiveita etenkin liikuntaan ja digitaalisuuteen liittyen, Tuulessa keskityttiin turvallisuuteen. Jokainen ryhmä
tarkentaa huoltajien osallisuutta koskevia käytänteitä omassa toimintasuunnitelmassaan.

Purjeessa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, jonka kanssa suunnittelemme yhdessä mm. tapahtumia ja hankintoja lapsille. Henkilökunnasta on sovittu
yhteyshenkilö, joka osallistuu sovitusti toimikunnan kokouksiin, ja jokaisessa lapsiryhmässä on nimetty yhteysvanhempi.

Viestintä:
Ryhmien ilmoitustauluilla ilmoitetaan toiminnasta ja tärkeistä päivämääristä, esim. retkistä, tapahtumista, juhlista sekä muista varhaiskasvatukseen liittyvistä
ajankohtaisista asioista. Eräs hyväksi havaittu käytäntö on myös viikko-ohjelman kuvan lähettäminen huoltajille, ja isommista retkistä muistuttaminen tekstiviestillä.
Teemme työtämme näkyväksi, ja viestitämme toiminnastamme valokuvin ryhmien seinillä. Valokuvien äärelle on hyvä pysähtyä yhdessä lapsen kanssa, jolloin lapsi voi
itse kertoa kuvista, niiden tapahtumista ja myös niiden herättämistä tunteista. Sekä Pk Purjeella, että Pk Tuulella on oma Instagram-tili, jonka kautta voi myös seurata
päiväkotielämää. Tarpeen tullen viestitämme ryhmien toiminnasta huoltajille myös kirjallisesti.

Monialainen yhteistyö:
Lähiyhteistyötahot poistettiin tästä, ja siirrettiin oppimisympäristö-kohtaanJTeemme yhteistyötä lapsen asioihin liittyvien kumppaneiden kanssa, kuten neuvola,
lastensuojelu, puhe- ja toimintaterapeutit, esiopetuksen psykologi ja kuraattori, sekä muut tutkivat tahot. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Mirja Häyrynen ja alueen
suomi toisena kielenä opettaja Riitta Hakkarainen ovat varhaiskasvatuksen omaa henkilökuntaa, jotka ovat henkilökunnan, lasten ja perheiden tukena toiminnan
suunnittelussa ja tarvittaessa lapsikohtaisessa työssä. Kun lapsen asioista puhutaan yhteistyötahon kanssa, sovitaan siitä aina ensin huoltajan kanssa.
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Pedagoginen arviointi, dokumentointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Arvioinnissa
hyödynnetään erilaisia havaintoja ja dokumentteja. Arviointia tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteisiin sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan.

Arvioimme säännöllisesti onko toiminta ollut pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaista? Toteutuvatko lasten kasvun kehityksen ja oppimisen
edellytykset ja miten henkilöstö on toiminut. Yhdessä sovittuja arvioinnin kohteita ovat vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat,
toiminnan sisältö ja oppimisympäristöt

Jokainen työntekijä arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa kasvattajana. Esimies käy työntekijän kanssa läpi omia havaintojaan toimintakauden aikana.
Ryhmillä on viikoittaiset tiimipalaverit, joissa suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa lasten sen hetkisten tarpeiden näkökulmasta. Ryhmän toimintaa arvioidaan esimiehen
kanssa tiimin kehityskeskustelussa ja aina tarvittaessa.
Opettajat suunnittelevat ja arvioivat toimintaa viikoittaisessa yhteisessä suunnittelukokouksessa. Tällöin voidaan huomioida yhteisten projektien ja teemojen toteutumista
sekä tilojen monipuolista hyödyntämistä. Esimiehen kanssa käydään suunnitelmat läpi talon tai yksikön kokouksissa säännöllisesti.
Toimintaa arvioidaan myös yksikön pedagogisissa tapaamisissa, joihin osallistuvat kaikki yksikkömme opettajat. Lisäksi kehittämispäivissä ja yksikkökokouksissa
mietimme toimintamme tarpeita, haasteita ja onnistumisia.
Perheiden kanssa käydään lasten varhaiskasvatuskeskustelut eli vasu-keskustelut, joissa yhdessä huoltajien kanssa arvioimme toimintaamme ja tavoitteita sille lapsen
tarpeiden näkökulmasta. Arjen kohtaaminen ja kuulumisten vaihto huoltajien kanssa on erityisen tärkeätä, koska niillä keräämme  ajanmukaista tietoa lapsen sen
hetkisistä tarpeista.

Hyödynnämme arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä pedagogisia dokumentteja, joita ovat esimerkiksi lasten valokuvat, piirrokset, aikuisten havainnot, lasten
haastattelut ja  muut keskustelut lasten kanssa. Dokumentteja tarkastellaan myös yhdessä lasten kanssa. Esimerkiksi miten lapsen piirtämä kuva perheestä on muuttunut
vuoden aikana. Samalla jutellaan siitä, mitä lapsi on oppinut, kun kuva on muuttunut. Voimme katsoa kuvaa lapsesta ja miettiä yhdessä, mistä huomaa, että hän on
kasvanut. Keskustelemme lasten kanssa toiminnasta ja siihen liittyneistä tunteista ja ajatuksista. Rohkaisemme lapsia ilmaisemaan mielipiteensä. Arvioinnin tukena
hyödynnetään myös dokumentteja toiminnasta, kuten kokousmuistioita, viikkokirjeitä, kuukausitiedotteita.

Kuvia lapsista ja toiminnasta sekä kirjallisia tuotoksia, kuten lasten tarinoita kerätään jokaiselle lapselle hänen omaan portfolioonsa eli kasvun kansioon. Se muodostaa
lopulta mukavan muiston yhteisestä ajastamme päiväkodissa. Päiväkoti Purjeessa kokeillaan toimintavuoden 2019 - 2020 aikana myös digitaalisen ryhmäportfolion
tekemistä. Portfolioon kootaan yhdessä lasten kanssa heille merkityksellisiä kuvia, videoita, piirustuksia ja tarinoita. Lapsen oma oppiminen ja kasvu tulee ryhmäportfolion
avulla näkyväksi osana ryhmän toimintaa. Ryhmäportfoliota kootaan koko ryhmälle yhteisesti, mutta jokainen lapsi saa olla mukana vaikuttamassa sinne tallennettavaan
sisältöön. Portfolion avulla myös ryhmän työntekijöiden on helppo arvioida ja huomioida viikon tapahtumia ja käyttää näitä arvioita tulevien suunnitelmien perustana sekä
arvioida tavoitteiden toteutumista. Huoltajat pääsevät myös tarkastelemaan portfolioon koottua aineistoa. Seuraavana toimintavuotena ryhmäportfolion käyttö laajenee
kaikkiin päiväkoteihin.
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