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Varhaiskasvatusyksikkö (vy) Katiska – Vankkuri
Vy Katiska – Vankkuriin kuuluu kaksi päiväkotia.

Päiväkoti Katiskassa toimii viisi lapsiryhmää: Kuutit (1-3-vuotiaat), Meritähdet (2-4-vuotiaat), Norpat joka on
avusteinen ryhmä (3-5-vuotiaita lapsia 14, joista 3 lasta on avustajan tuella), Näkinkengät (3-5-vuotiaat) ja
Mustekalat, joka on esiopetusryhmä. Tänä vuonna elton (erityislastentarhanopettaja) tuella olevat lapset ovat kaikki
esiopetusryhmässä.

Päiväkoti Vankkurissa toimii kolme lapsiryhmää: Pantterit, Tiikerit ja Puumat. Kaikki ryhmät ovat sisarusryhmiä, eli
lapset ovat 1-5-vuotiaita. Toimintaideana on, että lapsi saa olla koko Vankkuri-ajan samassa tutussa ryhmässä.

Yksikössämme näkyy ammatillisuus, lasta ja perhettä kunnioittava, sekä omaa työyhteisöä arvostava henkilöstö.
Autamme ja tuemme toisiamme. Huumori kuuluu arkipäiväämme yhdessä työkavereiden, lasten sekä vanhempien
kanssa. Sensitiivisten aikuisten kautta, lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Hän uskaltaa kysyä, kyseenalaistaa,
opetella uusia asioita ja innostuu ympäristöstä. Turvallisessa ympäristössä lapsen on hyvä kasvaa ja oppia, sekä
henkilökunnan tehdä työtään.

”Arvostamme jokaista lasta juuri sellaisena kuin hän on! Pidämme tärkeänä myös turvallisuutta, sensitiivisyyttä
sekä yhteisöllisyyttä”.
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Toiminta suunnitellaan lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi, huomioiden jokaisen lapsen vahvuudet, mielenkiinnon
kohteet ja tuen tarpeet.
Toiminnan suunnittelu perustuu vahvasti lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (=vasu), jotka on laadittu yhdessä
lasten vanhempien kanssa.
Olemme valmiita vahvistamaan vanhaa osaamista, oppimaan uutta sekä jakamaan tietoa ja osaamista.

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Tämä toimintasuunnitelma on rakentunut yhdessä henkilökunnan, lasten sekä vanhempien kanssa.

Henkilökunta pohti omaa toimintaansa sekä arvomaailmaansa päiväkotien omissa työilloissa, sekä yhteisenä
kehittämispäivänä. Toimintasuunnitelman osa-alueita jaettiin henkilökunnan tiimien työstettäväksi.

Lasten osallisuus sekä mielipiteet huomioitiin havaintojen, haastattelujen sekä vanhempien kertoman mukaan.
Vanhempien mielipiteet ja ideat saatiin vasukeskustelujen kautta, päivittäisten haku- ja tuontilanteiden avulla sekä
syyskuussa järjestettyjen kahvi-iltapäivien avulla. Tuolloin oli mahdollisuus tulla kahvituokiolle kertomaan /
keskustelemaan päiväkodin toiminnasta, tai tuomaan omia ajatuksia esille paperisen kyselyn avulla. Vanhemmilla
oli myös mahdollisuus lukea luonnosversio toimintasuunnitelmasta ja kommentoida sitä.

Kun yhdistimme henkilökunnan, lasten sekä vanhempien pohdinnat, ideat ja mielipiteet, arvot, pedagogisen
osaamisen sekä johtamisen, oli lopputuloksena tämä Katiska – Vankkurin yhteinen toimintasuunnitelma.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
• Kannustamme lasta tutustumaan erilaisiin leikkeihin.
• Käytämme leikkiä tukevia menetelmiä esim. leikkikuvat, leikinvalintataulut, leikkipaikan valinta (rauhallinen ympäristö).
• Lapsen leikki saa näkyä ja kuulua päiväkodeissamme. Jotta jokaiselle lapselle löytyy leikkikaveri ja jokaisen mielipide tulee

kuulluksi, tulee kasvattajalla olla aktiivinen rooli.
• Kehitämme leikkiympäristöjä lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan.
• Yksikössämme kehitetään vertaissovittelua ja kannustetaan lapsia sopimaan yhdessä ongelmatilanteita (aikuinen toimii

vertaissovittelijana) Mini-Verson avulla. Henkilöstö ja 4-6-vuotiaat lapset kävivät Mini-Versokoulutuksen keväällä 2017.
• Leikki on arvokas oppimisen ja kehittymisen väline sekä tiedonlähde.  Annamme leikille tilaa, rauhaa ja aikaa kehittyä.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
”Jokaisen, niin lapsen, vanhemman, kuin kasvattajan mielipide on arvokas ja ansaitsee tulla kuulluksi ja huomioiduksi”.

Yksikössämme arvostetaan lapsen mielipidettä, aloitteita sekä mielenkiinnon kohteita. Nämä otetaan huomioon, kun ryhmissä
suunnitellaan toimintaa. Myös vanhempien mielipiteet vaikuttavat yksikkömme pedagogisen toiminnan suunnitteluun. ”
Syyskuussa huoltajille tehtyjen kyselyjen perusteella, seuraavat asiat nousivat keskeisimmiksi:

Vankkurissa:
• Vanhemmat kokivat erittäin tärkeinä keskustelutilanteet kasvatushenkilöstön kanssa. Erityisesti vasukeskustelut koettiin

hyvänä asiana.
• Yksilöllisyyden arvostaminen, sosiaaliset- ja vuorovaikutukselliset taidot sekä yhdessä tekeminen.
• Ulkotoiminta, erityisesti retket.

Katiskassa:
• Vanhemmat toivoivat lapsen aitoa kohtaamista, kannustusta ja ohjausta huomioiden yksilön tarpeet ja piirteet.
• Ulkoilua ja retkiä. Yleisesti lähiluonnon hyödyntäminen toiminnassa.
• Vanhemmat kokivat, että esim. juhlien kautta on hyvä osallistua päiväkodin toimintaan.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Eri kulttuuritaustat saavat näkyä yksikössämme.
• Hyödynnämme henkilöstön kulttuuri-, katsomus- ym. taustoja toiminnan tukena. Olemme valmiita oppimaan uutta esim.

lapsilta, vanhemmilta ja täydennyskoulutuksista.
• Huolehdimme, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi kielitaustasta ja kehitystasosta riippumatta

(käytämme apuna esim: tulkkeja ja kuvia).
• Juhlimme Suomi 100-vuotta itsenäisyyspäiväjuhlien aikana. Yksikössämme tutustutaan syksyn aikana suomalaisuuteen ja sen

kulttuuriin. Vankkurissa vietetään Itsenäisyyspäivän juhlia yhdessä vanhempien kanssa Suomi 100-v näyttelyn merkeissä.
Tämä projektityö tehdään lapsiryhmissä, mikä vaikuttaa syksyn toiminnan suunnitteluun. Katiskassa juhlaa vietetään lasten
kanssa mm. metsään ja eläimiin liittyviä lauluja laulaen. Juhlapäivänä (5.12.) syömme myös juhlavamman lounaan ja
pukeudumme juhlaan sopivasti.

Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

• Jokainen kasvattaja on vastuussa kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevasta toimintakulttuurista ja turvallisuudesta.
• Kerromme työyhteisössämme rohkeasti ja rakentavasti havaitsemistamme epäkohdista ja kehitämme niihin yhdessä ratkaisut.
• Kestävä elämäntapa näkyy ja kuuluu keskusteluissa, toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Mallinnamme sitä teoillamme

päivittäin.
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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”.

Ajattelu ja oppiminen
• Kannustamme ja innostamme lapsia osallistumaan päivittäisen suosituksen mukaiseen liikuntaan (retkien, ohjatun

toiminnan, liikuntavälineiden ja omatoimisen liikuntamahdollisuuden avulla).
• Yksikössä on käytössä toimintavuotta koskeva liikuntasuunnitelma.
• Suunnittelemme toimintamme monipuoliseksi, jotta kaikki lapsille ominaiset tavat toimia tulee arjessa mahdolliseksi.
• Ryhmien toimintaan kuuluu viikoittain mm. musiikkia, satujen lukemista, kädentaitoja ja tutkimista liikunnan ja metsäretkien

lisäksi.
• Kaikki arjen tilanteet ovat oppimistilanteita.
• Lapsia rohkaistaan ihmettelemään ja pohtimaan asioita.
• Lähdemme tutustumaan pitkäjänteisemmin asioihin, jotka kiinnostavat lapsia. Hyödynnämme tässä esim. projekti- ja

pajatyöskentelyä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

• Harjoittelemme yhdessä toimimisen taitoja ja kannustamme lapsia ystävälliseen ja kohteliaaseen vuorovaikutukseen
toistensa kanssa.

• Pidämme perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä erittäin tärkeänä. Päivän kuulumiset vaihdetaan kiireettömästi.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
”Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä
ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten
myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen”

• Kannustamme lapsia harjoittelemaan arjen taitoja sekä itsestään huolehtimista esim. pukemis- ja
riisumistilanteissa, sekä ruokailussa ja wc-toimissa.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

”Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa,
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.”

• Sanallinen vuorovaikutus  on kaiken pohjana ja tärkeää arjen kaikissa tilanteissa.
• Monilukutaitojen kehittymistä tuetaan esimerkiksi tutustumalla monipuolisiin oppimisympäristöihin. Hyödynnämme

päiväkodin sisätilojen lisäksi ympäristön retkikohteita (esim. luonto, museot, kirjastot).
• Lapset saavat harjoitella yhdessä aikuisen kanssa tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttöä (esim. tabletin

ja kameran käyttöä).
• Luemme lapsille satuja. Kuuntelemme musiikkia. Opettelemme tunnistamaan ympäristön ääniä.
.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
”Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja
kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön
toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat
kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa.”

• Mahdollistamme lapsen kuulluksi tulemisen, huomioiden hänen ikänsä ja kehitystasonsa.
• Otamme lapsen mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet huomioon suunnittellessamme pedagogista toimintaa .
• Huomioimme osallisuudessa ja vaikuttamisessa myös vanhempien mielipiteet, ideat ja toiveet.

Oppimisympäristö

”Varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä,
käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja
vuorovaikutusta”

• Oppimisympäristömme on koko Helsinki.
• Päiväkodin oppimisympäristö muokkautuu vuodenaikojen, lasten ikäkehityksen, mielenkiintojen sekä erilaisten

projektien mukaan.
• Katiska sekä Vankkuri hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan myös toistensa tiloja (esim. Vankkurin salia tai

Katiskan pihaa). Päiväkotimme järjestää toisilleen vuosittain muutamia yhteisiä tapahtumia (laulutuokioita, liikuntaa,
yhteisiä retkiä)

• Tärkeänä oppimisympäristönä toimii luonto ja sinne tehtävät retket. Henkilöstö on ottanut kehittämiskohteeksi
perehtymisen metsäpedagogiikkaan. Ryhmät retkeilevät lähimetsässä noin kerran viikossa.
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Leikki ja monipuoliset työtavat ja sen merkitys
”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”.

• Leikki on lapselle luontainen tapa oppia uusia asioita”

• Haluamme mahdollistaa lapselle mielekkään leikkiympäristön sekä mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin.
-> hyödynnämme monipuolisesti päiväkodin tiloja.

• Kasvattaja osallistuu suunnitellusti mukaan lapsen leikkiin. Leikin ohessa rikastutetaan esim. lapsen
sanavarastoa, harjoitellaan tunteiden käsittelyä sekä ongelmanratkaisutaitoja, opetellaan keskittymään
yhteen asiaan kerrallaan sekä autetaan lasta opettelemaan vuorovaikutuksen pelisääntöjä muita lapsia
kohtaan.

• Suunnittelemme oppimisympäristöä huomioiden leikin merkityksen lapselle. Lelut ovat lasten saatavilla ja
ikätasoille sopivia.

•
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Toiminnan 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”

• Ryhmät pitävät viikoittain tiimipalaverin, jossa tehdään pedagoginen toimintasuunnitelma seuraaville viikoille.
Toiminnan toteutumisen jälkeen tiimipalaverissa arvioidaan miten suunnitelma on toteutunut. Tarvittaessa
muokataan toimintaa sekä huomioidaan arjessa nousseet lasten toiveet, ideat ja muut tarpeet. Samalla
arvioidaan myös kasvattajan omaa toimintaa yksin ja yhdessä tiimin kanssa.

• Viikoittain pidetään myös päiväkotikohtainen työpaikkakokous, jossa suunnitellaan ja arvioidaan yhteisiä
tapahtumia ja projekteja.

• Arvioimme ja suunnittelemme toimintaa dokumentoinnin avulla: videointi, valokuvaus, kirjaaminen, piirtäminen
ja havaintojen tekeminen sekä lapsilta tulevat mielipiteet.

• Ymmärrämme sen, että kaikkea voi kehittämismielessä arvioida, mutta kaikkea ei silti tarvitse muuttaa.
• Osa ryhmistä pitää lasten kokouksia, jonka avulla kannustetaan lapsia miettimään ja suunnittelemaan toimintaa
• Dokumentointimateriaalia laitetaan yhdessä lapsen kanssa hänen kasvunkansioonsa. Kansiot ovat arjessa

lasten saatavilla ja niitä voi katsella halutessaan.
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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”.

• Keskustelemme vanhempien kanssa päivittäin lapsen arjen asioista tuonti-/ ja hakutilanteissa.
• Kerromme päivästä käyttäen muistitukena listaa, johon kasvatushenkilöstö kirjoittaa lapsen toiminnasta päivän

aikana.
• Ryhmillä on käytössä valko- tai muistitaulut vanhemmille tiedottamista varten.
• Järjestämme syksyisin vanhempainiltoja tai iltapäiväkahvihetkiä, joiden kautta saadaan huoltajien näkökulmia ja

ideoita toiminnan kehittämiseen. Haluamme, että huoltajilla on matala kynnys osallistua päiväkodin yhteiseen
toimintaan sekä toiminnan suunnitteluun.

• Vankkurissa käytetään facebook-sivustoa. Sen avulla jaetaan esim. kuvia arjen tapahtumista. Sitä hyödynnetään
yleisen varhaiskasvatuksen, sekä päiväkodin tapahtumien informaation lähteenä.

• Syksyn alussa käydään lasten vasu-keskustelut tai vastaavasti esikoululaisilla leops-keskustelut.
• Ryhmät jakavat syksyllä infokirjeet perheille, jossa kerrotaan kyseisen ryhmän toiminnasta sekä muista tärkeistä

asioista liittyen päiväkodin tai koko yksikön toimintaan.
• Teemme yhteistyötä myös kiertävän erityislastentarhanopettaja Tiina Peltosen ja Suomi toisena kielenä-

lastentarhanopettaja Minna Lyytisen kanssa.
• Olemme yhteistyössä tarvittaessa myös muiden lapsen arkeen liittyvien tahojen (esim. puheterapeutti, neuvola,

lastensuojelu, muut hoitavat tahot)                                                                                                                            11



Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Tutustuminen
• Syksyn alussa aloittaa suurin määrä uusia lapsia.
• Perheiden kanssa sovitaan yksilöllisesti tutustumisaikataulu.  käyvät tutustumassa ryhmän toimintaan,

henkilökuntaan ja tiloihin.
• Aloituskeskustelut käydään tutustumisen aikana.
• Käytössämme on myös Karavaani-Keulan tekemä Nappe-vihkonen, joka jaetaan uusille perheille

ensimmäisellä tutustumiskäynnillä. Vihkonen kertoo sanoin ja kuvin päiväkodin arjesta.

• Siirtyminen toiseen ryhmään
• Keskitetään elo- ja tammikuuhun.
• Järjestetään perheelle mahdollisuus tutustua uuteen ryhmään ja kasvattajiin.
• Kasvattajat pitävät siirtopalaverin siirtyvästä lapsesta.
• Vankkurissa lapset eivät vaihda ryhmää, koska kaikki ryhmät ovat 1-5- vuotiaille tarkoitettuja.

Lapsen vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt
• Vasuprosessi on koko toimintavuoden kestävä prosessi ja vasut toimivat arjen työkaluina.
• Lastentarhanopettajat käyvät keskustelut vasuviikkojen aikana.
• Tiimi tekee havaintoja lapsesta ennen keskustelua ja keskustelujen jälkeen tieto jaetaan tiimin kasvattajille.
• Vanhemmille jaetaan etukäteiskysymykset keskusteluun valmistautumista varten.
• Keskustelut kirjataan lyhyesti ja ytimekkäästi

12



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. (Tupa-tavoite 2017)

• Yksikkömme ryhmät tekevät kirjastokäyntejä, joilla lainaamme kirjoja päiväkotiin tai osallistumme satuhetkille. .
Osa ryhmistä on tutustunut suomalaiseen kirjallisuuteen (esim. Aleksis Kiven päivänä, Seitsemään veljekseen).
Mm.  Vankkurin Itsenäisyyspäivän juhlissa, on perheille järjestetty näyttelykierros, jossa näkyy myös
suomalainen kirjallisuus.

• Perheille jaettiin mielipidekysymyksiä toimintasuunnitelmaamme varten sekä yksikössä järjestettiin
iltapäiväkahvituksia. Näiden avulla on mahdollistunut perheiden osallisuus tätä suunnitelmaa varten.

• Lapsen ääni on tullut kuulluksi havaintojen, keskustelujen sekä haastattelujen avulla (kotona ja päiväkodissa).
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