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TERVETULOA VARHAISKASVATYSYKSIKKÖ KOLKKA-TANELIIN!

• Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen.
• Kolkassa on lapsia n.125 ja Tanelissa n. 85. Kolkassa on 7 lapsiryhmää, Tanelissa 4. Henkilökuntaa 

yksikössä on 41.
• Molemmat päiväkotimme ovat monikulttuurisia. Meillä puhutaan kymmeniä eri kieliä.
• Vanhemmat ovat vaikuttaneet tämän suunnitelman tekemiseen kertomalla toiveitaan  

vanhempainillassa. Myöskin ne vanhemmat, jotka eivät päässeet vanhempainiltaan, ovat voineet 
esittää toiveitaan.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Tutustuminen:
Lapsen aloittaessa huoltajille varataan aika aloituskeskusteluun, jossa he saavat kertoa lapsestaan, odotuksistaan 
ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen liittyen. Samalla sovitaan lapsen tutustumisesta ryhmään. Suosittelemme 
yleensä n. viikon tutustumisaikaa, jolloin huoltaja voi olla lapsen mukana tutustumassa ryhmän toimintaan joko osan 
päivää tai eri päivinä tilanteen ja tarpeen mukaan. Tutustumisen aikana on tärkeää, että ryhmän aikuiset varaavat 
aikaa uuden lapsen kanssa olemiseen, jotta lapsi kokee olonsa turvalliseksi jäädessään ryhmään tutustumisjakson 
päätyttyä.

• Lapsiryhmien muodostaminen meillä:
Muodostamme lapsiryhmiä kahden-neljän hoito-ja kasvatustehtävissä olevan henkilön ryhmiksi huomioiden  lasten 
iän, kaverisuhteet ja muut tarpeet. Jokaisella lapsella on oma nimetty kotiryhmä; ryhmän sisällä tai eri ryhmien 
välillä voi toimia monin  tavoin muodostettuja pienryhmiä, jotka perustuvat lasten tarpeisiin, toiveisiin, kiinnostuksen 
kohteisiin ja oppimisen tukemiseen. Päiväkodin sisä- ja ulkotiloja hyödynnetään joustavasti toiminnallisten ryhmien 
muodostamisessa.

• Siirtyminen toiseen ryhmään:
Kun perheelle kerrotaan siirtymisestä toiseen ryhmään, huoltajien on tärkeä käydä asiaa läpi lapsen kanssa. Mikäli  
ryhmänvaihto toteutuu toimintakauden aikana, lapsi pääsee tutustumaan uuden ryhmän lapsiin, aikuisiin ja 
ryhmätiloihin etukäteen. Kasvattajien kesken välitämme tiedon lapsen vahvuuksista ja ominaisista tavoista toimia. 
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Oppimisympäristö

• Päiväkodit sijaitsevat Pitäjänmäellä, joka on ympäristönä moninainen ja mahdollistaa 
erilaiset toiminnat lasten omassa lähiympäristössä esim. kirjasto, leikkipuistot, 
urheilukenttä, lähimetsät

• Koko Helsinki on kuitenkin oppimisympäristönä ja varsinkin isommat lapset retkeilevät 
bussilla ja junalla kauemmaksikin esim. Helsingin keskustaan tai Pirkkolan urheilupuistoon.

• Muokkaamme päiväkodin tilat siten, että lapsi pystyy toimimaan niissä suomen kielen 
taidostaan riippumatta käyttäen apuna kuvia. 

• Huolehdimme, että oppimisympäristö on leikkimiseen, tutkimiseen, liikkumiseen ja 
taiteilemiseen kannustava ja toimintavälineet ehjiä. Lapset saavat itse muokata tiloja 
leikkien mukaan. Tavarat ovat helposti lasten saatavilla. Ohjaamme lapsia laittamaan 
tavarat takaisin omille paikoilleen näyttämällä itse mallia ja käyttämällä kuvia.

• Huolehdimme ulko- ja sisätilojen turvallisuudesta mm. ilmoittamalla puutteista heti 
isännöitsijälle ja tekemällä aamuisin pihakierroksen sekä säännöllisesti 
turvallisuuskierroksia.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
toiminnan suunnittelussa    

Yhteisesti sovitut käytännöt

• Kasvattajat havainnoivat lapsen leikkiä, toimimista ryhmässä, mielenkiinnon kohteita ja 
vuorovaikutustilanteita. 

• Yhteisten havaintojen pohjalta lastentarhanopettaja käy huoltajien kanssa vasukeskustelun n. 
kahden kuukauden kuluttua aloittamisesta.

• Huoltajille jaetaan etukäteen tutustuttavaksi lomake, jossa on kysymyksiä liittyen keskustelussa 
käytäviin aiheisiin.

• Tarvittaessa tilaamme tulkin, jotta asiat tulevat ymmärretyksi molemmin puolin. 
• Keskustelussa lastentarhanopettaja kirjaa ryhmän toiminnalle asetetut tavoitteet.
• Varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkennetaan käyttäen apuna ryhmän projekteja, lasten leikkiä ja 

toiminnan dokumentteja. 
• Suunnitelmaan palataan toimintavuoden aikana ja sen toteutumista arvioidaan keväällä.
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Digitalisaatio alueella 
Tavoitteena:
• Lisätä ja jakaa henkilöstön digiosaamista
• Lisätä lasten ja aikuisten yhteistä dokumentointia
• Motivoida lapsia oppimaan digivälineiden avulla

Toimenpiteet:
• Jaetaan osaamista yhteisissä foorumeissa ja jalkautetaan se omiin yksiköihin
• Alueella järjestetään kolme digipajaa tammikuussa, joihin osallistuu jokaisesta yksiköstä henkilökuntaa
• Yksiköihin valitaan digitalisaation vastuuhenkilöt
• Lapset dokumentoivat omaa toimintaa digivälineillä 
• Kolkka-Tanelissa jaetaan osaamista vasuvastuutiimeissä ja talonkokouksissa.Opetamme toisiamme  

asentamaan pedagogisia pelejä ja käyttämään niitä. Lapsille opetamme turvallista digivälineiden 
käyttöä.

• Digivälineet ja teknologia ovat käytettävissä jokaisessa ryhmässä.
• Arvioimme, miten olemme onnistuneet tavoitteiden saavuttamisessa ja hyödynnämme oppimaamme 

suunnittelussa.
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Toimintakulttuuri
• Luomme kunnioittavan ilmapiirin ja pyrimme toiminnassamme avoimuuteen ja 

luottamuksellisuuteen.
• Toimimme mahdollisimman paljon pienissä ryhmissä kiireettömästi.
• Kunnioitamme lasten ja kasvattajien välisiä herkkiä vuorovaikutustilanteita.
• Olemme lapsille kielellisiä malleja ja käytämme selkeää ja rikasta kieltä ja kiinnitämme 

huomiota myös tapaamme puhua: äänensävyyn, ilmeisiin ja eleisiin. 
• Kohtelemme kaikkia lapsia samanarvoisesti ottaen huomioon lapsen yksilöllisyys, 

temperamentti sekä erityiset tarpeet. 
• Kannustamme lapsia luottamaan omiin kykyihinsä arkipäivän tilanteissa ja vahvistamme 

uskallusta kokeilla uusiakin asioita.
• Vältämme kieltoja kieltojen vuoksi: kasvattajina luomme mahdollisuuksia lasten 

toiminnalle.
• Ravitsemme lasten itsetuntoa: annamme positiivista palautetta, otamme lasten 

vahvuudet huomioon, turvaamme lasten liittymisen toisiin, mitoitamme oppimisen 
haasteet sopiviksi ja annamme lapsille apua ja tukea, kun he sitä tarvitsevat.

8



Leikki

• Leikki on tärkeä osa päiväkodin arkea. Opettelemme vuorovaikutusta, kieltä ja erilaisia 
taitoja lasten kanssa leikin avulla.

• Jatkamme leikin kehittämistä edelleen ja kehitämme leikkiympäristöjä 
tarkoituksenmukaisesti.

• Tarjoamme mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin. Varaamme tilan ja ajan siihen 
(leikkirauha) sekä huomioimme, mitkä ovat rajoittavia tekijöitä.

• Ymmärrämme leikin merkityksen, olemme herkkiä havainnoimaan leikkiä.
• Henkilöstö on malleina, rikastuttaa leikkejä, on mukana leikeissä ja ajan tasalla, mitkä 

ovat lasten leikkien aiheet ja kiinnostuksen kohteet.
• Aikuisen rooli leikeissä on  tärkeä ja aktiivinen.
• Retkeilemme ja leikimme paljon luonnossa.
• Kuvien ja tukiviittomien avulla tuemme lasten vuorovaikutusta ja kaveritaitoja
• Järjestämme erilaisia leikkipäiviä
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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.

• Positiivisen pedagogiikan vahvistaminen
• Harjoittelemme tunne-ja sosiaalisia taitoja opettamalla lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

Hyödynnämme Huomaa hyvä-koulutuksen tunnekortteja ja muuta materiaalia.
• MiniVerso –vertaissovittelun avulla lapset osallistuvat aikuisen tuella omien ristiriitatilanteiden 

selvittämiseen ja harjoittelevat kaveritaitoja.
• Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma on päivitetty ja näkyvissä ryhmien eteistiloissa.



Oppimisen alueet 
• Kielten rikas maailma                                 Tutkin ja toimin ympäristössäni
• Ilmaisun monet muodot                              Kasvan, liikun ja kehityn
• Minä ja meidän työyhteisömme

• Tänä toimintakautena painotamme Kolkka-Tanelissa kielten rikasta maailmaa. 
Vahvistamme lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. 
Hyödynnämme visuaalisuutta kuvittamalla oppimisympäristöä, käyttämällä selkeitä kuvia ; 
ensin –sitten, papunet

• Aikuiset ovat kielitietoisia ja kiinnittävät huomiota omaan puheeseensa: selkeät sanat, 
lauseet ja eleet

• Suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja käy säännöllisesti ryhmissä ja jakaa 
osaamistaan.



Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus 
• Pidämme vanhempainiltoja, joissa huoltajat voivat keskustella toiminnasta ja esittää toiveitaan 

vasun osa-alueisiin liittyen
• Käymme varhaiskasvatuskeskustelun (vasu), lapsen esiopetussuunnitelma keskustelun (leops), ja 

laadimme henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelman (hojks) tarvittaessa.
• Kolkassa toimii vanhempaintoimikunta ja Tanelissa aktiivinen vanhempainyhdistys.  
• Järjestämme toiminnallisia tapahtumia sekä sisällä että ulkona.
• Viestimme toiminnasta eteistauluilla olevilla viikkotiedotteilla, kuukausikirjeillä, valokuvakehyksellä, 

viestivihoilla sekä päivittäisillä keskusteluilla lasta tuodessa ja hakiessa. Jotkut ryhmät käyttävät 
sähköpostia tiedottamiseen.

• Otamme vanhemmilta saamamme palautteen huomioon, kun arvioimme ja kehitämme 
toimintaamme.

Monialainen yhteistyö
• Lasten ja perheiden kannalta olennaiset yhteistyötahot ovat puheterapeutit, neuvola, Hus, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja, koulut
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Pedagoginen dokumentointi ja arviointi            
Mitä arvioimme:
• Arvioimme vuorovaikutusta lasten kanssa, ryhmän ilmapiiriä, toiminnan sisältöä ja oppimisympäristöjä sekä 

pedagogisia toimintatapoja.
• Arvioimme omaa toimintaamme ja sen vaikutuksia.
• Keväällä arvioimme ryhmän toimintasuunnitelman ja esiopetuksen toimintasuunnitelman.
• Arvioimme digiosaamistamme.

Miten arvioimme:
• Havainnoimme tässä ja nyt, päivittäin - vastuu on jokaisella
• Annamme palautetta työkaverille heti.
• Kysymme palautetta lapsilta.
• Kirjaamme ja kuvaamme toimintaa.
• Kasvattajat keräävät kansioon lapsen töitä ja käyvät keskustelua lapsen kanssa kuvista, erilaisista tapahtumista 

ja retkistä.
• Arvioimme tiimipalavereissa, talonkokouksissa, kehityskeskusteluissa sekä kehittämispäivillä, onnistuimmeko ja 

oliko toiminta varhaiskasvatussuunnitelman mukaista (apuna arviointiympyrä, kokousmuistiot)
• Kyselyt vanhemmille keväällä ja syksyllä.
• Toiminnan arvioinnissa hyödynnämme myös asiakastyytyväisyyskyselyjä.
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