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Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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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 laajaalaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen
alueet huomioiden.
• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan
muodostavat Lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot
•
•
•
•

Lapsuuden itseisarvo
Ihmisenä kasvaminen
Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja
moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelmanperusteissa määritellyille
arvoille sekä Helsingin kaupungin
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri 1/2
Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on
edellytys arvoperustan ja oppimiskäsityksen
toteutumisessa. Oppimiskäsitys todentuu
toimintakulttuurissa. Pedagoginen
toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet
lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle,
turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle
elämäntavalle. (Helsingin
varhaiskasvatussuunnitelma)
Tarkastelemme Violanpuistossa
toimintakulttuuriamme pedagogisen
sensitiivisyyden näkökulmasta. Hyödyntäen
tänä toimintavuonna erityisesti sensitiivisen
aktivoinnin näkökulmaa. (Adult Engagement
Scale; Pascal ym. 1995)
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Yksikön toimintakulttuuri 2/2

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri
•
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Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö ja
vuorovaikutus huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet kunnioittavat
toisiaan ja arvostavat yhteistyötä.

•

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

•

Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö.

•

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä.

•

•

•

Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja
toisiltaan. Lapsia ja henkilöstöä kannustetaan rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja
kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Henkilöstön kanssa pidetään yllä keskustelua,
joka liittyy toimintakulttuurin tunnistamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Lapset ja
huoltajat ovat mukana toimintakulttuurin kehittämisessä ja arvioinnissa
Yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä.
Henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita.
Turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden
ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja samalla
ammatilliseen kehittymiseen. Yhdessä sovittujen tavoitteiden ja tehtävien pohdinta,
oman työn säännöllinen arviointi sekä arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon
hyödyntäminen on kaiken perusta. Jatkuvasti toimintaansa arvioiva ja kehittävä yhteisö
haastaa itseään sekä tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksiaan. Myös lapsilta, huoltajilta ja
muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistää yhteisön oppimista.

Lähteenä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Pedagogisen sensitiivisyyden sekä siinä erityisemmin sensitiivisen
aktivoinnin (Pascal ym.1995) näkökulmasta kasvattajat arvioivat
omaa ja tiimin kasvatustoimintaansa toimintakauden aikana.
Violanpuistossa tehdään toimintavuonna 2020-2021 kiusaamisen
ehkäisyn suunnitelma, joka on osa kaveritaitojen vahvistamista eli
korostaa eli vuorovaikutus, empatia- ja tunnetaitoja, sekä
vahvistaa lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa.
Toteutamme päivittäin pienryhmäpedagogiikkaa, joka
mahdollistaa parhaiden vuorovaikutustilanteiden luomisen sekä
kasvattajan hetkeen kiinnittymisen ja arjen pedagogisten
valintojen huomaamisen.
Korostamme vahvuuspedagogista suunnittelua ja toimintaa
hyödyntämällä Huomaa hyvä-materiaalia. Aloitamme sen käytön
kasvattajien toimintavälineenä lapsen vasutyön osana ja ryhmän
pedagogisessa suunnitelmassa.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus

Yksikön toimenpiteiksi tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen
varhaiskasvatuksen näkökulmasta on nostettu tälle
toimintakaudelle seuraavia aiheita
•
•
•
•

kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma
kasvattajan itsearviointi
pienryhmätoiminnan toteutuminen
vahvuuspedagogiikan käyttäminen suunnitelmissa ja
toiminnassa
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Toimintakauden tavoitteet
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia
ja opiskella.
• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin
lapsiryhmässä. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle
verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)
• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua
pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen
arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.
2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus
yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)
Yksikön omat toimintakaudelle asettamat tavoitteet ovat pedagogisen
sensitiivisyyden näkökulmasta erityisesti aktivoinnin osa-alueelta. (Adult
Engagement Scale Pascal ym. 1995)
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Tutustumiseen varataan aikaa:
• Tutustumisessa käytetään pohjana Helsingin varhaiskasvatuksessa aloittamisen
materiaalia
• Kotona lapsen päiväkotiin tutustumista voidaan tukea esimerkiksi muistelemalla yhdessä
millaista päiväkodissa on, minkä nimisiä kavereita ja aikuisia ryhmästä löytyy, millaisia
leluja päiväkodissa on.
Tutustutaan ryhmän aikuisiin – leikitään yhdessä
• Kasvattajat ja vanhemmat osallistuvat lasten yhteisiin leikin hetkiin, jotka voivat olla
spontaaneja tai kasvattajan suunnittelemia. Esimerkissä on voimaa ja näin ollen myös
turvallisuuden tunne välittyy.
Aloituskeskustelu
• Vanhemmat sopivat ryhmän työntekijän kanssa yhteisen keskusteluajan mielellään ennen
1. hoitopäivää tai ensimmäisen viikon aikana aloituksesta.
 Tavoitteena on, että päiväkodista muodostuu koko perheelle tuttu ja turvallinen paikka.
Lapsiryhmien muodostaminen
• Toimintavuonna 2020-2021 lapsiryhmissä tavoitellaan laajaa ikäjakaumaa noin 1-4 vuotta, jonka avulla lapsien siirtäminen ryhmästä toiseen kesken toimintakautta olisi
minimissään. Sopiva ryhmäkoko ja laaja ikäjakauma vahvistaa ja tukee vertaisoppimista
sekä vuorovaikutustaitoja.
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Viestintä ja yhteistyö 1/2
Yhteistä kasvatustyötä perheen kanssa tehdään erityisesti lasten
yksilöllisissä Varhaiskasvatussuunnitelmissa eli lapsen vasuissa
sekä syyskauden ryhmien vanhempainilloissa.
Huoltajille kerrotaan ja viestitetään arjen toiminnoista ennalta
sähköpostilla ja ryhmän ilmoitustaululla.
• Keväällä 2020 keskitetään ryhmäkohtaista viestintää perheille
ryhmän pedagogisen portfolion kautta.
Päivän toiminnasta kerrotaan yksilöllisemmin lasta noudettaessa.
Hyödynnämme ryhmän kuulumislistaa erityisesti silloin, kun muu
kuin oman ryhmän kasvattaja kertoo lapsen päivästä.
Päiväkodin johtaja viestittää vanhemmille syys-, talvi-, kevät ja
kesäkirjeitä pedagogisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta sekä
tarvittaessa erilaisten ohjeiden puitteissa.
Toimintaa voi lisäksi seurata myös Instagramista
@violanpuistonpk
• Ryhmien omat Instagram-tilit jäävät pois käytöstä Teamsin
pedagogisen portfolion käyttöönotossa
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Viestintä ja yhteistyö 2/2
Violanpuiston päiväkodilla on vanhempaintoimikunta,
joka aloitti toimintansa toimintakaudella 2019-2020.
Vanhempaintoimikunta toimii yhteistyössä päiväkodin
kanssa sekä voi viestittää päiväkodille vanhemmilta tulleita
ajatuksia ja ideoita toiminnalle, tapahtumille sekä osallistuu
tapahtumien järjestämiseen, kuten päiväkodin yhteisölliset
juhlat. Myös Facebookista löytyy vanhempien yhteisö.
Teemme yhteistyötä toimintakauden aikana myös alueen
pedagogisten asiantuntijoiden eli S2-varhaiskasvatuksen
opettajan sekä kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan
kanssa. He osallistuvat yksikön toiminnan tukemiseen,
suunnitteluun ja arviointiin koko päiväkodin, ryhmien sekä
lapsen yksilöllisestä näkökulmasta.
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