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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017)
Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä pedagogisesti
käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan kuvaus.

Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle
varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

ja

siihen

kirjataan

toimintakauden

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista
saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Vasu
perusteisiin.
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Työtämme ohjaavat
yhteiset arvot
Opimme yhdessä tutkien, ihmetellen ja ilmaisten.
Keskustelemme lasten toiveista ja ajatuksista ja
rohkaisemme lasten osallisuutta. Pyydämme lapsilta
palautetta toiminnastamme. Hertta-Susannassa ei suvaita
rasismia eikä minkäänlaista syrjintää. Päiväkoti on
turvallinen paikka lapsille, perheille ja päiväkodin
henkilökunnalle. Olemme työyhteisö, joka arvostaa
työtään.

Hyveet elämässä
Toteutamme yksikössämme hyvekasvatusta. Sosiaalisia
taitoja, empatiakykyä ja ystävällistä käytöstä harjoitellaan
yhdessä arjen kohtaamisissa keskustellen sekä leikin ja eri
ilmaisun keinoin.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Lapsen
aloittaessa
päiväkodissa
vanhemmille
varataan
aika
aloituskeskusteluun, jossa he saavat kertoa lapsestaan, perheestään
sekä odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen liittyen.
Keskustelussa päiväkodin työntekijä kertoo päiväkodin käytännöistä ja
ryhmän toiminnasta.
Aloituskeskustelussa vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisesta
ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä viikon mittainen, mutta tämä
sovitaan tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.
.

Lapsi tutustuu ryhmään yhdessä
vanhemman tai muun läheisen
aikuisen kanssa. Tutustumisjakson
aikana
tutustutaan
muihin
ryhmäläisiin sekä arjen toimintaan.
Lapsi
vanhempineen
tutustuu
esimerkiksi eri päivinä aamupäivän
ja iltapäivän eri toimintoihin, näin
päiväkodin
arki
tulee
tutuksi
kuormittamatta lasta liikaa. Samana
toistuvat laulut ja lorut tuovat turvaa
ja jatkuvuutta hoidon aloitukseen.
Huoltajat voivat myös kertoa mitkä
ovat tuttuja ja tärkeitä lauluja
lapselle.
Ryhmästä
toiseen
siirtymistä
käsitellään yhdessä lapsen kanssa
keskustellen. Uudessa ryhmässä
voi käydä tutustumassa huoltajan ja
tutun päiväkodin aikuisen kanssa.
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Oppimisympäristö
Oppimisympäristön rakentaminen lähtee liikkeelle ryhmän
havainnoinnista. Jokaisessa ryhmässä suoritetaan syksyn
alussa suunnitelmallinen havainnointiviikko, josta alkaa
ryhmän pedagoginen dokumentointityö.
Havainnoinnilla
saadaan
tietoa,
jonka
avulla
oppimisympäristöä voidaan tarvittaessa muokata yhdessä
lasten
kanssa,
esimerkiksi
lisäämällä
paikka
rauhoittumiselle tai vaihdella toimintavälineitä jotka ovat
esillä.

Lapsilta nousseet ideat, ajankohtaiset aiheet, juhlat ja
teemat muokkaavat oppimisympäristöä toimintavuoden
aikana. Leikit, pelit, ilmaisu, liikkuminen samoin kuin
mahdollisuus lepoon, joutilaisuuteen ja rauhoittumiseen
tulevat huomioiduiksi tiloja muuntelemalla.
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Kaupungin
yhteiset tavoitteet
Lapsen vasu toiminnan suunnittelussa
Digitaidot

Alueellinen tavoite:
Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa
Tutustumisvaihe

Vasu-keskustelu

Arviointi

Lapsen ja huoltajien
tutustuminen
päiväkotiin +
aloituskeskustelu

Vasu-keskustelu
käydään noin 1-2 kk
lapsen päiväkodissa
aloittamisen jälkeen /
toimintavuoden
aloituksen jälkeen

Lapsen vasua arvioidaan
jatkuvasti ja muutetaan
tarvittaessa.

Lapseen tutustuminen
Pedagoginen
dokumentointi

Toimintavuoden lopussa
käydään yhteistyössä
vanhempien kanssa
”vanhempain vartti” –
arviointikeskustelut.

Havainnointiviikko

Pedagogista dokumentointia toteutetaan läpi vasuprosessin.
Lapsen yksilöllisen tuen tarpeen arviointia toteutetaan moniammatillisessa
yhteistyössä läpi vasuprosessin.
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Alueellinen tavoite: Digitaidot
Hertassa ja Susannassa on käytössä tablet-laitteita joita
kierrätetään ryhmissä. Tabletti on mukana dokumentointivälineenä
ja lasta ohjataan sen käytössä, esimerkiksi valokuvien ottamiseen.
Lapsi saa tilaisuuksia kertoa ottamastaan kuvasta ja kokemastaan
esimerkiksi kun kuvia viedään päiväkodin blogiin. Tavoitteena on
että lapset ovat entistä enemmän itse dokumentoimassa toimintaa
ja tuottavat sisältöä blogiin.
Tutustumme myös esimerkiksi animaation tai green screen -kuvien
tekemiseen henkilökunnan digityöpajoissa, joissa henkilökunnalla
on mahdollisuus jakaa osaamistaan.
Tavoitteenamme on käyttää digivälineitä mielekkäänä osana
toimintaa, mutta digitalisaatio ja digivälineet eivät ole meille
itseisarvo. Päiväkoti voi olla myös digivapaa vyöhyke ilman
älypuhelimia, ruudun välkettä, kiirettä ja keskeytyksiä.
Päiväkoti Hertan blogi: http://hertanlapset.blogspot.fi
Päiväkoti Susannan blogi: http://pksusannanblogi.blogspot.com/
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Hertta-Susannan toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen meininki
Toimimme tiiviissä yhteistyössä perheiden kanssa. Perheet osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ideointiin,
arkeen ja juhlaan. Toteutamme vuoden aikana erilaisia projekteja joissa perheet ovat mukana ja vietämme koko
talon yhteisiä juhlia. Työskentelemme joustavasti yli ryhmärajojen jokaisen vahvuuksia ja osaamista hyödyntäen.
Projektit ja kehittämiskohteet

MUSAKÄRRY Hertta-Susannassa on panostettu vahvaan
musiikki- ja taidekasvatuksen osaamiseen ja osaamisen
jakamiseen mm. musakärry-mallin avulla.
www.musakarry.blogspot.fi
AIVOTAIDOT ja POM
Pieni oppiva mieli -menetelmällä tuetaan lasten
rauhoittumisen ja säätelyn taitoja.
Katso video POM-hetkistä: https://youtu.be/A79suwZBK_E
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Kehittämisen osa-alueena kulttuurinen moninaisuus ja
kielitietoisuus
Tavoitteenamme on tuoda sekä perheiden että henkilökunnan kulttuureita
näkyvämmäksi. Suunnittelemme kauden juhlakalenterin siten, että siinä
näkyy erilaiset kulttuurit suomalaisten perinteiden rinnalla. Olemme kutsuneet
perheitä mukaan toimintaan lukemaan satuja ja opettamaan leikkejä ja
lauluja eri kielillä. Luemme ja kerromme eri maalaisia satuja, sekä tarinoita
joiden avulla lapset voivat käsitellä kulttuurista moninaisuutta.
Laadimme monikielisten lasten kielenoppimisen suunnitelman yhdessä suomi
toisena kielenä lastentarhanopettajan kanssa. Tuemme kielen oppimista ja
kielitietoisuuden kehittymistä kuvien, satujen ja musiikin avulla. Arjen
tilanteissa aikuinen sanoittaa lapselle toimintoja ja nimeää esineitä ja asioita.
Vasukeskusteluissa asioimme tarvittaessa tulkin avulla.

Saamenkielinen varhaiskasvatus
Päiväkodissamme toimii saamenkielinen ryhmä Luopmanat 1-5 -vuotiaille
lapsille. Ryhmä toimii osittain saamen kielellä ja toiminnassa painottuu
saamelainen vuodenkierto sekä saamelaiset arvot, joita ovat muun muassa kieli,
suku, yhteisö, luonto, perinteiset elinkeinot sekä rauha ja sovinnollisuus. Saamen
kieltä opetellaan monin eri keinoin arjessa. Lisäksi saamen kieli ja kulttuuri näkyy
koko päiväkodin toiminnassa muun muassa leikkien, laulujen, juhlapyhien ja
tervehdysten muodossa.
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Kehittämisen osa-alueena hyvinvointi ja kestävä elämäntapa
Retkeilemme säännöllisesti lähimetsään ja tutustumme kasveihin ja
eläimiin. Myönteisen luontosuhteen muodostumista tuetaan laajaalaisesti taiteillen, musisoiden ja satujen kautta. Toteutamme
ympäristöteemaisen viikon kevätkaudella ja osallistumme toukokuussa
Suomen lasten metsäretkipäivään. Päiväkotiemme ekotukihenkilöt
edustavat yksikköämme alueen tapaamisissa.

Harjoittelemme mielen säätelyn taitoja, kuten rauhoittumista ja
keskittymistä esimerkiksi musisoinnin, POM-hetkien, satuhieronnan,
mandalan, ja lapsijoogan avulla. Empatiaa ja sosiaalisia taitoja
opettelemme
arjen
vuorovaikutustilanteissa
sekä
ohjatuissa
pienryhmähetkissä.
Pyrimme vähentämään ruokahävikin määrää muun muassa opettamalla
lapsille sopivan ruokamäärän annostelemista. Suosimme pestäviä
kankaisia käsipyyhkeitä paperisten sijaan ja opetamme lapsia
lajittelemaan jätteet.
Päivitämme turvallisuuskansion ja lähietsintäohjeet Länsi-Pasilan
toimipisteisiin. Teemme poistumisharjoituksen. Ryhmät tiedottavat
johtajaa ja henkilökuntaa retkistä päiväkodin whatsapp-ryhmässä.
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Laaja-alainen
osaaminen

Laaja-alainen osaaminen toteutuu leikissä ja lapsen luontaisessa uteliaisuudessa, tutkimisen, elämysten ja
kokemusten kautta. Aikuinen mahdollistaa ideoiden kehittelyn ja rajaa suuria asiakokonaisuuksia ymmärrettävään
muotoon.
Erilaiset projektit, joissa jotakin ilmiötä käsitellään eri aistien ja työtapojen kautta, luovat edellytyksiä laaja-alaisen
osaamisen kehittymiselle.
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Oppimisen alueet
Kielten rikas maailma
Tavoitteena on lisätä ja huomioida lasten kielitietoisuutta sanoittamalla tilanteita, joissa
lapset tai aikuiset puhuvat eri kieliä. Koko toimintavuoden projektina on Satumatka,
jonka yhtenä tavoitteena innostaa perheitä lukemaan ääneen lapselle.
Ilmaisun monet muodot
Arjessa tulee lukuisia tilanteita ilmaisuun, kuten omat tarinat, kuulumisten kertominen,
lorut, kehorytmit, laulut, soitto, tanssi. Toteutamme monitaiteisia projekteja, joissa
yhdistellään eri taiteenlajeja draamasta ja musiikista kuva- ja videotaiteeseen.
Tavoitteena on luoda lapsille mahdollisuuksia ilmaisuun eri kanavilla, ja rohkaista
vapaaseen, luovaan itseilmaisuun.

Minä ja meidän yhteisömme
Teemme retkiä lähiympäristöön. Vietämme yhteisöllisiä juhlia, joihin perheet ovat
tervetulleita. Oma koti –projektissa askarrellaan ja valokuvataan oma kotitalo.
Isovanhempainpäivää vietämme helmikuussa 2019.
Kasvan, liikun ja kehityn
Tavoitteenamme on kannustaa lapsia omatoimisuuteen arkitilanteissa. Mahdollistamme
liikunnallisia leikkejä sisä- ja ulkotiloissa. Rohkaisemme kiipeilyyn ja tasapainoiluun
metsäretkillä.

Painotusalue: ilmaisun monet muodot
Hertta-Susannassa painotetaan ilmaisu- ja musiikkikasvatusta.
Musiikkitoimintaa suunnitellaan osaamisen jakamisen mallilla.
Musiikkikasvatuksen
työtavoilla
soittamisella,
laulamisella,
kuuntelulla, loruttelulla ja musiikkiliikunnalla tuetaan säätelytaitoja,
ryhmässä toimimisen taitoja, kielen oppimista ja osallisuutta.
Toimintavuoden teemaa Satumatkaa toteutetaan monitaiteisesti.
Syksyn saduksi on valittu Martti Haavion Onnen tupa, josta
työstetään musiikkinäytelmä. Satua kerrotaan kuvien avulla monta
kertaa ja sadussa toistuvia hokemia soitetaan rytmiorkesterina. Talon
rakentamista leikitään ja työkalujen äänistä tehdään äänimaisemia.
Vuoden mittaan yhteisiin juhliin valitaan lauluja jotka koko talon
lapset oppivat. Lapset tottuvat työtapaan, jossa samaa kappaletta
toistetaan ja kaikki pääsevät vuorollaan soittamaan eri
soitinryhmissä, tanssimaan ja laulamaan. Taito vuorotella ja toimia
ryhmän jäsenenä kehittyvät esimerkiksi soolo-tutti ja kysymysvastaus –harjoituksissa.

Musakärrytoiminnan
myötä
teemme
yhteistyötä
kaupunginorkesterin ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Helsingin
Musiikin elementeillä rytmitetään päivän
kulkua, esimerkiksi lorut ja laulut ennen
ruokailua, perushoidossa tapahtuvat
laulu ja loruilu ja lepohetkilaulut kuuluvat
arkeemme.
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Yhteistyötahot ja viestintä vanhempien kanssa
Aamulla tuomistilanteessa vaihdamme tuoreimmat kuulumiset. Hakutilanteessa lapset kertovat kykyjensä mukaan
itse päivän tapahtumista. Aikuiset täydentävät lapsen kertomaa. Tiedonkulun varmistamiseksi henkilöstöllämme
on käytössä lapsilistat, joihin kirjataan lyhyesti päivän tärkeimmät tapahtumat.
Huoltajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista sähköpostilla. Viikkosuunnitelmat tai kuukausikirjeet ovat nähtävissä
myös ilmoitustauluilla. Kuvitetuilla viikko-ohjelmilla tuemme lapsen orientoitumista viikon tapahtumiin. Huoltajia
kannustetaan viestimään päiväkotiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Myös päiväkotien blogit ovat
viestintäkanava jonka avulla huoltajat saavat tietoa päiväkodin toiminnasta.
Vanhempainilloissa toimintaa ideoidaan huoltajien kanssa esimerkiksi pienryhmissä keskustellen.
Käytämme Helsingin kulttuurilaitosten palveluita. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat puhe- ja toimintaterapeutit
sekä sosiaalityöntekijät ja neuvolan henkilökunta.
Teemme tiivistä yhteistyötä oman alueemme asiantuntijoiden, kiertävän erityislastentarhanopettaja Päivi Jormakan
sekä suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja Päivi Nikkilän kanssa.
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen
toiminnan
arvioinnin
tarkoitus
on
varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja
oppimisen edellytysten parantaminen.
Toiminnan arvioinnin on oltava systemaattista ja säännöllistä, ja
sitä pitää tehdä niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin.
Arvioinnin tulee perustua dokumentoituihin tosiasioihin ja
arviointia tulee tehdä suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman
tavoitteisiin sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan.

Pedagoginen dokumentointi
Valokuvien ja videoiden ohella huoltajille kirjoitettavat viestit siitä
miten viikko on sujunut, mitä kaikkea on tehty ja opittu yhdessä,
ovat pedagogista dokumentointia.
Vakiintuneena toiminnan kehittämisen ja arvioinnin rakenteena on
ryhmän toimintasuunnitelman ja tiimisopimuksen tekeminen.
Käytännössä arviointi tapahtuu viikoittaisissa tiimipalavereissa,
pedagogisissa
kokouksissa
ja
vuosittaisessa
tiimin
kehityskeskustelussa.
Huoltajilla on aina mahdollisuus toiminnan arviointiin keskusteluissa
ja yhteisissä projekteissa, vanhempainilloissa, sekä sähköisessä
asiakaspalautteessa.

”Oma koti” –projektissa
yhdistyy lapsen ottama
valokuva, askarreltu näkemys
kotitalosta sekä oma kerronta.
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