
Varhaiskasvatusyksikkö 
Auringonkukka-Leskenlehden 
toimintasuunnitelma 2017-2018
Päiväkoti Auringonkukka on 115-paikkainen päiväkoti, jossa on varhaiskasvatuksen lisäksi tarjolla 
esiopetusta ja iltahoitoa.

Leskenlehden 70-paikkainen päiväkoti toimii Leskenlehden korttelitalossa ja sen palveluita ovat 
varhaiskasvatus ja esiopetus. Korttelitalossa on myös Latokartanon peruskoulun alkuopetusluokkia.

Lapset ovat päiväkodeissa ikänsä mukaisissa ryhmissä. Auringonkukan iltahoitolapset siirtyvät 
iltaryhmään päivätoiminnan loputtua.



Toimintakulttuuri
Päiväkodin toimintakulttuuri syntyy lasten, vanhempien ja 
työntekijöiden vuorovaikutuksesta. Rakennamme toiminnallamme 
varhaiskasvatusyhteisön, jossa lasten on hyvä kasvaa ja oppia.

Toimintakulttuurimme ytimenä on toisten kunnioittaminen ja jokaisen 
yhteisön jäsenen näkeminen ja kuuleminen. Jokaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa päiväkodissa tapahtuviin asioihin: mitä ja miten 
leikin, opin tai teen työtehtäväni.

Meille on tärkeää yhdessä tekeminen ja toimiminen. Työssämme näkyy 
ilo ja tekemisen meininki. 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin 
ytimenä
Päiväkotimme on oppiva ja opettava yhteisö, jossa arvostamme

• Kannustavaa ja innostavaa ilmapiiriä
• Osaamisen jakamista yhdessä ideoimalla ja tekemällä
• Kokeilevia ja muokkautuvia projekteja
• Keskustelevaa ja rakentavaa toiminnan arviointia

Tämä toteutuu parhaimmillaan päiväkodin yhteisissä tapahtumissa, joiden suunnitteluun 
osallistuu koko työyhteisö ja jotka toteutetaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Pysymme varhaiskasvatuksen aallonharjalla, sillä
• Olemme innolla mukana erilaisissa kehittämishankkeissa
• Päiväkotimme toimii harjoittelupaikkana lähihoitaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijoille
• Ylläpidämme omaa osaamistamme kouluttautumalla ahkerasti
• Auringonkukka on myös vierailupäiväkoti, joka esittelee toimintaansa ja suomalaista 

varhaiskasvatusta ulkomaisille vierailijaryhmille
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

Päiväkodissa myös aikuiset osaavat leikkiä:

• Osaamme heittäytymisen ja hetkeen tarttumisen. 
• Huumori on tärkeä työväline ilmapiirin luomisessa: se tekee työstä hauskempaa, oppimisesta 

helpompaa ja auttaa vähentämään konflikteja.
• Aikuisten ja lasten vuorovaikutus perustuu yhdessä tekemiseen ja leikkimiseen.
• Aikuiset ovat mukana lasten leikeissä rikastaen ja ohjaten leikin kulkua. Aikuiset huomioivat 

lasten yksilölliset tarpeet leikeissä. 
• Lasten leikki, jossa aikuiset saavat olla mukana, on hyvä oppimisen tilanne. Leikin kautta 

voidaan tukea vuorovaikutustaitojen kehittymistä: neuvottelua, sopimista, tunneilmaisua ja 
erilaisia rooleja.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo
Päiväkodissamme kaikki kuuluvat joukkoon ja saavat osallistua omalla tyylillä ja taidolla. 
Yhteisössämme on erilaisia rooleja, joiden mukaan toimimme. Päiväkodin työntekijöiden 
tehtävä on ylläpitää hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta.

Osallisuus merkitsee meille mahdollisuutta vaikuttaa itseä ja lähiyhteisöä koskeviin asioihin ja 
laajemmin mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Otamme lapset mukaan 
toiminnan suunnitteluun ja annamme heille mahdollisuuksia vaikuttaa päiväkotipäivän 
tapahtumiin. Kuuntelemme vanhempien ajatuksia ja huomioimme palautteet toiminnassa.

Pyrimme huomioimaan tasapuolisesti kaikki perheet. Kaikkia kohdellaan arvostavasti ja tasa-
arvoisesti.

5



6



7



Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus
• Yhteisömme jäsenten erilaiset kulttuuritaustat rikastavat varhaiskasvatusta. 
• Monikulttuuriset perheet ja henkilökunta tuovat kieli- ja kulttuuritietoisuutta kasvatukseen ja 

opetukseen. Monikulttuurisuus osana päiväkodin arkea auttaa ymmärtämään ihmisten 
samanlaisuutta ja samalla vähentämään ennakkoluuloja ja yleistyksiä

• Pyrimme viestinnässämme ottamaan huomioon eri kieliä puhuvat perheet
• Auringonkukassa on toimikaudella 2017-2018 Helsingin kaupungin kokeiluna kielirikasteista 

esiopetusta ranskan kielellä. Tavoitteena on herätellä lasten kielellistä ja kulttuurillista 
tietoisuutta. Kielirikasteisen esiopetuksen kokeilu jatkuu myös toimintakaudella 2018-2019.

Kehittämiskohde
• Lapsiryhmiin tehdään juhlakalenteri, jossa ovat sen ryhmän lapsille merkitykselliset 

juhlapäivät. Juhlat huomioidaan toiminnassa.
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa
Huolehdimme jokaisen yhteisön jäsenen henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Turvallinen 
ilmapiiri rakentuu hoivasta, kunnioittavasta kohtelusta ja selkeistä ja perustelluista rutiineista ja 
toimintatavoista. Kaikilla on oikeus omiin rajoihin ja koskemattomuuteen. Ristiriitatilanteet 
ratkaisemme keskustellen, jolloin jokainen asianosainen tulee kuulluksi ja huomioiduksi. 

Päiväkodin tilat ovat hyvin hoidettuja ja huollettuja. Päiväkodeilla on turvallisuussuunnitelmat ja 
henkilökunta osaa toimia poikkeustilanteissa turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Lapsille opetetaan terveellisiä elämäntapoja ja kestävän kehityksen valintoja sekä pedagogisten 
sisältöjen että aikuisen esimerkillisen toiminnan avulla.
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Oppimisen alueet

Kaikki ryhmät toteuttavat Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista 
pedagogista toimintaa. Oppimisen alueet kattavat eri tiedon- ja taidonalat. Ryhmien toiminta on 
monipuolista ja pedagogisesti perusteltua ja henkilökunta huolehtii, että sisällölliset tavoitteet 
toteutuvat toiminnassa.

Ryhmien omissa toimintasuunnitelmissa avataan tarkemmin, kuinka juuri tässä ryhmässä eri 
oppimisen alueita toteutetaan. Toimintasuunnitelmat laaditaan lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta. Ryhmien toimintasuunnitelmat ovat joustavia ja samoin 
päivittäinen toiminta saa elää lasten kiinnostuksen kohteiden ja aloitteiden mukaan. 
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Laaja-alainen osaaminen
Osaamisen alueet muodostuvat tietojen, taitojen, arvojen, 
asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen näkyy kykynä 
käyttää näitä tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä 
tavalla.
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Laaja-alaisen osaamisen alueet
• Ajattelu ja oppiminen
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tavoitteena on luoda ja opettaa tiedon ja taidon rajat ylittävää osaamista lapsille, jotta heillä olisi 
kykyä elää, osallistua ja vaikuttaa alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Vahvistamme lapsen kykyä 
havainnoida ja poimia merkityksellisiä viestejä ympäristöstä sekä suhtautua kriittisesti 
merkityksiin. Päiväkodissamme hyödynnetään digitaalisia oppimisvälineitä.

Aikuisen tehtävä on rakentaa päiväkodin pedagogisessa toiminnassa lapselle merkityksellisiä 
kokonaisuuksia ja auttaa lasta ymmärtämään asioiden välisiä yhteyksiä. Oppimista tapahtuu 
monella eri tavalla, kuten aistihavaintojen ja kokeilemisen kautta sekä vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. Oppimista tukevaa vuorovaikutusta on hyvä keskustelu ja yhdessä pohtiminen 
sekä leikin käyttäminen oppimisalustana. Kaiken oppimisen taustalla on selkeät tavoitteet ja hyvä 
suunnittelu. 
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Oppimisympäristö
Lapsen ja lapsiryhmän oppimisympäristö rakentuu käytössä olevista 
tiloista ja välineistä sekä yhteisöistä, joissa toimitaan.

Auringonkukan ja Leskenlehden lapsiryhmillä on omien tilojen 
lisäksi käytössä paljon jaettuja oppimisympäristöjä. Leskenlehden 
korttelitalossa on yhteiskäyttötiloja, joissa toimitaan yhdessä 
Latokartanon peruskoulun kanssa. Auringonkukkaan on jo 
rakennusvaiheessa suunniteltu paljon monikäyttöistä ja ryhmien 
yhteistä tilaa. Kumpikin rakennus edustaa kokeellista arkkitehtuuria 
ja tilat ovat hyvin varusteltuja.



Oppimisympäristö
Jokaisella ryhmällä on käytössä ryhmän omaa ja yhteiskäyttöistä tilaa. Yhteisiä 
tiloja ovat muun muassa ruokailutilat, päiväkodin liikuntasalit ja askartelutilat.

Ryhmätilat on kalustettu ja varustettu ryhmän tarpeiden mukaan. Tilaa 
muokkaavat lasten leikit ja kiinnostuksen kohteet sekä sen hetkinen toiminta. 

Lapsiryhmän oppimisympäristö laajenee lasten kasvaessa. Pienimpien ryhmät 
toimivat päiväkodin tiloissa ja retkeilevät lähiympäristössä. Isompien lasten 
ryhmät liikkuvat paljon lähimetsissä ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja 
liikuntakohteissa. Oppimisympäristönä on koko kaupunki.
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkivät lapset ja aikuiset voivat hyvin ja oppivat yhdessä. 
Aikuisten tehtävä on kehittää leikkiä ja leikkiympäristöjä yhdessä lasten 
kanssa. 



Leikki ja sen merkitys 

Leikillä on päiväkodissa kaksoismerkitys: se on toisaalta lapsen omaehtoista toimintaa, 
toisaalta sen kautta voidaan myös oppia ja opettaa uusia asioita.

Leikki on läsnä kaikissa ryhmän toiminnoissa. Aikuisen tehtävä on rikastuttaa leikkiä ja 
luoda leikkirauhaa. 

Ymmärrämme leikin monimuotoisuuden: leikki voi olla mielikuvia, hetken hassuttelua tai 
kestoltaan vaihtelevaa rooli- tai esineleikkiä.

Leikin havainnointi ja dokumentointi on tärkeä väline ryhmän toiminnan suunnittelussa: 
leikit kertovat, mitkä asiat lapsia kiinnostavat, millaisia taitoja olisi hyvä oppia ja missä lapsi 
tarvitsee tukea.
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Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen
Kaikella arvioinnilla pyritään kehittämään toimintaa lapsen parhaaksi. 
Hyvä toiminnan arviointi on säännöllistä ja sitä voivat tehdä päiväkodin 
työntekijät ja esimiehet sekä myös lapset ja vanhemmat. Arvioinnin 
tulee perustua yhteisiin tavoitteisiin ja sopimuksiin, kuten 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan, päiväkodin toimintasuunnitelmaan ja 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.



Ryhmän toiminnan 
arviointi

Ryhmän toiminnan arvioinnin mittarit löytyvät varhaiskasvatussuunnitelmista ja lapsen vasusta sekä 
ryhmän toimintasuunnitelmasta.

Ryhmät arvioivat toimintaansa viikoittaisissa palavereissa. Arviointi perustuu aikuisten havaintoihin, lasten 
omiin arviointeihin ja dokumentteihin, joita voivat olla esimerkiksi kuvat tai lasten tekemät tehtävät, sekä 
vanhemmilta saatuun palautteeseen.

Kehittämiskohteet:
1. Tiimipalaverit ovat järjestäytyneitä kokouksia, joissa on esityslista, puheenjohtaja, sihteeri ja 

muistio
2. Kuluvalla toimintakaudella tiimipalavereissa arvioidaan edellisviikon toteutunutta toimintaa 

lapsen osallisuuden näkökulmasta: miten lasten toiveet ja mielipiteet ovat rakentaneet 
yhteistä ja ohjattua toimintaa



Yhteistyö ja viestintä 
Päiväkodin tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat lasten huoltajat. 
Kaiken lasta koskevan yhteistyön tarkoituksena on lapsen kasvun, 
oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvä yhteistyö perustuu 
molemminpuoliseen luottamukseen ja hyväntahtoisuuteen. Huoltajien 
kanssa sovitaan mahdollisista muista yhteistyötahoista.

Teemme yhteistyötä kiertävän erityislastentarhanopettajan ja suomi 
toisena kielenä –opettajan kanssa, jotka ovat varhaiskasvatusalueemme 
omia työntekijöitä.

Yhteistyötä lasten asioissa tehdään neuvolan ja koulun kanssa. Muita 
yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi lasta hoitavat tahot ja lastensuojelu.



Yhteistyö ja viestintä
Lapselle parasta varhaiskasvatusta ei voi tehdä ilman hyvää yhteistyötä vanhempien ja 
työntekijöiden kesken. Yhteistyö on kuulumisten vaihtoa, sopimusten tekoa ja tiedottamista.
Sekä Auringonkukan että Leskenlehden vanhemmat ovat pitäneet kaikkein tärkeimpinä 
yhteistyön hetkinä päivittäisiä keskusteluja, joissa lapsen päivän tapahtumat jaetaan.

Jokainen ryhmä käyttää sähköpostia toiminnasta tiedottamiseen. Eteisten ilmoitustauluilla on 
ajantasainen tieto ryhmän toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Arvostamme suoraa ja rakentavaa palautetta. Kiitoksia onnistumisista on mukava kuulla ja 
korjaava palaute on parasta, kun se tulee ilman välikäsiä suoraan oikealle henkilölle tai 
johtajan kautta. 
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen
Sovimme vanhempien kanssa tutustumisajasta, kun lapsi  on aloittamassa päiväkodissamme. Toivomme, 
että vanhempi on ensimmäiset päivät päiväkodissa yhdessä lapsen kanssa, jotta opimme tuntemaan 
toisemme. Tutustumisaikana käydään aloituskeskustelu.

Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, vasu. Vasussa 
sovitaan tavoitteet, kuinka toimimme päiväkodissa lapsen parhaaksi. Vasu tehdään joka toimintakauden 
alussa ja sen toteutumista arvioidaan kauden päättyessä ja tarvittaessa aiemminkin. 

Kun lapsi siirtyy päiväkodissa ryhmästä toiseen, niin ryhmän opettajat huolehtivat, että myös vasussa 
sovitut asiat siirtyvät uuden ryhmän aikuisten tavoitteiksi.
. 



Helsingin yhteiset tavoitteet 
vuodelle 2017
• Varhaiskasvatus on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” hankkeessa tiiviissä yhteistyössä 

kaupunginkirjaston kanssa. Jokaisessa päiväkodissa on järjestetty lapsille ja perheille 1-2-
tapahtumaa vuoden 2017 aikana.

Auringonkukan toimintakauden teema on Sata vuotta satuja ja tarinoita. Päiväkodin yhteisissä 
tapahtumissa seikkailevat kalevalaiset henkilöt ja ihmekone Sampo tuo ryhmille käyttöön uutta 
ja vanhempaa kirjallisuutta. Teema näkyy perheille järjestettävissä juhlissa ja muissa 
tapahtumissa, kuten syyskaudella isänpäivä –pajoissa. Auringonkukka-Leskenlehdessä kaikki 
ryhmät tekevät kirjastoretkiä ja käyttävät kirjastojen palveluja. 

• Asiakkaiden osallisuus on vahvistunut. Lapset ja perheet saavat mahdollisuuden osallistua 
varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmien tekemiseen kaikissa toimipisteissä, joissa 
toimintasuunnitelma tehdään.

Lapset ja vanhemmat ovat osallistuneet tämän toimintasuunnitelman tekoon iltapäiväkahvilassa 
Auringonkukassa ja liikuntatapahtumassa Leskenlehdessä.
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