
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva



Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 
toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 
olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 
hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin 
ytimenä
Näin Kaisla-Kalevassa:

• Olemme rohkeasti toisiltamme oppiva lasten ja aikuisten yhteisö.
• Omaamme kehittävän työotteen. Kouluttaudumme aktiivisesti ja jaamme osaamistamme niin omassa 

yksikössämme kuin alueellamme. 
• Arvioimme toimintaamme jatkuvasti arjessa, lasten kokouksissa, tiimeissä, talon kokouksissa, yksikön 

kokouksissa ja kehittämispäivissä.
• Käsittelemme lapsilta, vanhemmilta ja yhteistyökumppaneilta saamamme palautteet ja kehitämme 

toimintaamme niiden pohjalta.
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Kasvan, liikun ja kehityn
Näin Kaisla-Kalevassa:

• Toteutamme ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaa. 
• Huomioimme toiminnassamme liikkumisen, ravinnon ja levon kokonaisuuden. Olemme liikuntamyönteinen 

varhaiskasvatusyksikkö.
• Retkeilemme säännöllisesti lähiympäristössä ja metsässä ensisijaisesti kävellen.
• Järjestämme aktiivisesti liikuntatapahtumia esim. toiminnalliset juhlat, kuukausittaiset liikuntapäivät ja 

unelmien liikuntapäivä.
• Sitoudumme varhaisten vuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Laadimme huoltajien kanssa jokaiselle 

lapselle liikuntasuunnitelman = liikuntakellon lapsen varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä.
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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. 



Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen
Näin Kaisla-Kalevassa:

• Sanoitamme arjen toimintoja, käytämme kuvia viestinnän vahvistamiseksi
• Luemme lastenkirjallisuutta päivittäin, tutkimme sanoma- ja aikakausilehtiä ja  kiinnitämme huomiota 

ympäristön eri viesteihin (kyltit, opasteet, liikennemerkit)
• Dokumentoimme toimintaa (valokuvat, videot, lasten piirustukset, havainnoinnit, digikasvunkansiot)
• Käytämme olemassa olevia digitaalisia laitteita (pelit, sovellukset, tiedon etsiminen, kuvaaminen)

6



Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo
Näin Kaisla-Kalevassa:

• Lapset ja aikuiset muodostavat yhteisön, jossa jokainen tulee kuulluksi ja kaikilla on ystäviä.
• Otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun. Kirjaamme lasten ideat ja aloitteet ja toteutamme niitä.
• Kaikkien ääni tulee kuuluviin haastattelujen, videoinnin, lasten kokousten, viikon liikkuja + liikunta-ja 

satumaskotti työtapojen ja  systemaattisen havainnoinnin avulla.
• Otamme käyttöön Mini Verso- vertaissovittelumenetelmän.
• Laadimme jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman, jota arvioidaan vuosittain.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 
kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 
tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 
vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö
Näin Kaisla-Kalevassa:

• Kaikki mahdolliset tilat ovat aktiivisesti käytössä.
• Porrastamme tilojen käyttöä toiminnassa päivittäin. Tilat eivät ole ryhmäsidonnaisia. 
• Hyödynnämme alueen lähipuistoja ja -ympäristöä.
• Koko kaupunki on oppimisympäristönämme.
• Muokkaamme oppimisympäristöä ja - tiloja lasten mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 
tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia 
tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 
oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on 
mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 



Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

Näin Kaisla-Kalevassa:

• Muokkaamme säännöllisesti leikkiympäristöä lasten mielenkiinnon mukaan ikä-ja taitotason huomioiden.
• Käytämme leikinvalintakuvia ja leikkivälineet ovat lasten saatavilla.
• Leikimme sisä- ja ulkotiloissa päivittäin ja turvaamme leikkirauhan.
• Vietämme kuukausittain koko päiväkodin yhteisiä leikkipäiviä.
• Havainnoimme ja dokumentoimme leikkiä valokuvaten ja videoimalla.
• Kannattelemme ja ohjaamme lasten leikkiä ja vuorovaikutusta .
• Laadimme Kaveri-säännöt yhdessä lasten kanssa.
• Harjoittelemme yhdessä keräämään lelut paikoilleen ja pitämään huolta ympäristön siisteydestä sekä lelujen 

kunnosta.
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Yhteistyö ja viestintä 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 
järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 
kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 
opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 
suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 
järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 
toteutetaan monialaisesti. 



Yhteistyö ja viestintä
Näin Kaisla-Kalevassa:

• Huoltajien osallisuus
• Kysymme vanhemmilta toiveita ja ideoita toimintaan lapsen vasukeskustelussa 
• Vietämme toiminnallisia juhlia Kaisla-Kalevassa
• Vanhempainillat ovat osallistavia ja keskustelevia
• Vanhempaintoimikunta on mukana yhteisten tapahtumien järjestämisessä
• Kerromme toiminnastamme päivittäin keskustellen, viikkokirjeissä, sähköpostilla, vanhempainilloissa, 

Facebook-sivuilla.

• Monialainen yhteistyö
• Muita yhteistyökumppaneitamme on neuvola (neuvola päiväkodissa, hyve 4), lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut, lastensuojelu, kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä 
lastentarhanopettaja, alueemme muut varhaiskasvatusyksiköt, alueen liikuntaverkosto, leikkipuistot, 
Olympiakomitea, ammatilliset oppilaitokset (opiskelijat), liikuntapaikat, kirjastot, teatterit, urheiluseurat
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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.

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

Näin Kaisla-Kalevassa:
• Käymme säännöllisesti kirjastoretkillä
• Kirjaston henkilökunta on pitänyt satutunteja päiväkodeissa ja kirjastoissa.
• Satudiplomit 
• Asiakaskyselyn tuloksista on järjestetty toimipisteissä osallistavat  vanhempain tilaisuudet, joissa 

kehittämisideat on koottu. 
• Lasten vasuja laadittaessa on vanhempien ja lasten näkemykset kirjattu ja huomioitu toiminnan 

suunnittelussa.
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