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Toimintasuunnitelma

Tämä on varhaiskasvatusyksikkö Pääskylä-Runon toimintasuunnitelma toimintavuodelle 

2017-2018

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata sitä, miten valtakunnallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma 2016 ja Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2017 toteutuvat 

Pääskylän ja Runon toiminnassa

Toimintasuunnitelmaa varten on kerätty vanhempien ajatuksia mm. leikistä, 

oppimisympäristöstä, oppimisesta ja osallisuudesta syksyn vanhempainilloissa 

Lasten ajatuksia ja mielenkiinnonkohteita on kerätty mm. lastenkokouksissa keskustellen, 

haastatellen lapsia ja havainnoiden

Yksikön toimintasuunnitelma ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousseet tavoitteet 

konkretisoituvat tarkemmin ryhmien suunnitelmissa, jotka ovat ryhmien pedagogisen 

toiminnan suunnitelmia
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Toimintavuosi 2017 - 2018

Varhaiskasvatusyksikkö koostuu kahdesta päiväkodista, Pääskylä ja Runo

Pääskylässä on neljä lapsiryhmää: Kiurut 1-3 v, Västäräkit 3-5v, Peipposet 

4-5v ja esiopetusryhmä Pääskyset. Pääskylä toimii syyslukukauden 

väistötiloissa Arabiassa.

Runossa on neljä lapsiryhmää: Piipoot 1-3v, Jansmakot 3-5v, Pilli-Piiparit 

3-5v ja esiopetusryhmä Piiparit
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Kaveritaidot ja toisten huomioiminen 

- toimintavuoden painopiste 

Syksyn vanhempainilloissa ja vanhempien kanssa keskusteluissa nousivat 

erityisesti esiin seuraavat aiheet:
• Kaveritaidot – yhdessä toimiminen niin, että kaikki pääsevät mukaan

• Kaveria ei kiusata

• Sukupuolisensitiivisyys

• Lähiympäristö oppimisympäristönä

Lasten kokouksissa, keskusteluissa ja haastatteluissa nousi tärkeiksi asioiksi 

leikki ja leikkikaverit.
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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

Meille on tärkeää lämmin ja arvostava vuorovaikutus, joka on meidän mielestämme hyvän 

toimintakulttuurin tärkein tekijä. Kannustamme ja tuemme lapsia ryhmässä huomioimaan toisiansa 

myönteisellä ja ystävällisellä tavalla. Jokaisen mielipide on tärkeä ja jokaista arvostetaan. Aikuiset 

toimivat esimerkkinä.

Päiväkodissamme toiminta ja työtavat mietitään pedagogisesti lapsen ja lapsiryhmän näkökulmasta.  

Lapset ja aikuiset oppivat yhdessä toisiltaan. Pysähdymme miettimään lasten tekemiä huomiota.  

Aikuiset rikastuttavat oppimisympäristöä tarjoten lapsille uusia asioita ja elämyksiä. Oppimisessa 

oleellista on toiminnallisuus, elämyksellisyys ja moniaistisuus.

Päivittäin toimimme erilaissa ryhmissä. Juhlia vietämme koko päiväkodin voimin, mutta arjessa 

jakaannumme erilaisiin pienryhmiin toiminnan mukaan.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen 

kannustava yhteisö

Päiväkodissamme leikki näkyy ja kuuluu. Erilaisille leikeille annetaan päivittäin tilaa ja aikaa ja leikkiä arvostetaan.

Aikuiset huomioivat lasten toiveet, vastaavat lasten aloitteisiin ja lapset ovat mukana suunnittelemassa leikkiympäristöjä. 

Kaikki mahdolliset fyysiset tilat ovat päiväkodissa käytössä leikille ja toiminnalle. Hyväksi käytetään myös päiväkodin 

ympäristössä olevia leikkipaikkoja luovasti. 

Aikuiset turvaavat leikin edellytykset ja huolehtivat  siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuudet olla osallisena yhteisissä 

leikeissä. Aikuisen läsnäolo tukee lasten välistä vuorovaikutusta, ehkäisee ristiriitojen syntymistä ja on apuna ristiriitojen 

ratkaisuissa. Aikuisella on erilaisia rooleja leikeissä tarpeen mukaan: välillä hän on mukana leikissä tai auttaa leikin 

aloituksessa, jatkuvuudessa ja rakentamisessa. Leikin havainnointi antaa tärkeää tietoa paitsi yksittäisestä lapsesta niin 

ryhmän vuorovaikutussuhteista, mielenkiinnonkohteista ja taidoista.

Päiväkodissamme leikitään erilaisilla kokoonpanoilla: päivittäin lasten itse muodostamissa leikkiryhmissä tai kaverin kanssa 

ja viikoittain suunnitelluissa ryhmissä. Näin lapsille annetaan mahdollisuus leikkiä eri kavereiden kanssa ja sitoa uusia 

kaverisuhteita. Leikeissä huomioidaan sukupuolisensitiivisyys.

Päiväkodissa leikki ja oppiminen punoutuvat toisiinsa tiivisti ja lapsi oppii leikkien ja leikillisesti. Mielikuvitus on oppimisessa 

tärkeä työkalu.
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Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Varhaiskasvatusyksikkö Pääskylä-Runossa jokainen lapsi on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ryhmän ja päiväkodin yhteisön 

jäsen. Jokainen on arvokas ja hyväksytty sellaisena kuin on ja jokainen saa myös kokea näin. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

ovat tärkeitä perusarvoja ja ne  toteutuvat joka hetki arjessa. Toiminta suunnitellaan niin, että jokaisella lapsella on 

mahdollisuus päästä siihen osalliseksi omalla taidollaan.

Aikuinen on sensitiivinen ja lasta arvostava. Hän kuuntelee lasten ajatuksia ja pysähtyy niiden äärelle. Aikuiset ottavat lasten

tunteet ja ajatukset tosissaan.

Sukupuolisensitiivisyydessä aikuiset tunnistavat omat arvot, asenteet ja tavat toimia. Stereotyyppisestä ajattelusta pyritään 

tietoisesti pois. 

Hyvät kaveritaidot ja yhdessä tekeminen ovat tämän vuoden ykköstavoite sekä Pääskylässä että Runossa. Yhdessä 

toimimalla opetellaan vuorovaikutustaitoja, toisen huomioimista ja arvostusta. Hyviä kaveritaitoja harjoitellaan tietoisesti 

erilaisin menetelmin ryhmissä (mm. Piki-materiaalin avulla). 

Kiusaamista missään muodossa ei hyväksytä ja aikuiset puuttuvat siihen välittömästi. Kiusaamistapauksista keskustellaan 

aina vanhempien kanssa. Varhaiskasvatusyksikkö Pääskylä-Runoon kirjataan kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma
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Osallisuus

Lasten osallisuutta lisätään tietoisesti kehittämällä osallisuutta edistäviä toimintatapoja ja 

rakenteita ryhmien toiminnassa. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa osa ryhmää.

Ryhmissä tehdään töitä me-hengen luomiseksi. Ryhmissä pidetään  lasten kokouksia, joissa 

lasten ajatuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä kuullaan ja kysellään. Lasten ideat, leikit ja heidän 

tekemänsä työt näkyvät toimintaympäristössä.

Lapsille tulee syntyä tunnekokemus omasta mahdollisuudestaan vaikuttaa.

Ryhmien suunnitelmat ovat tarpeeksi joustavia ja muovautuvat arjessa ottaen huomioon lasten 

ajatukset ja mielenkiinnonkohteet.

Aikuisen tehtävänä on turvata jokaisen lapsen osallisuus. Ryhmissä käytetään monipuolisia 

pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat lasten osallisuutta.
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Vanhempien osallisuus

Vanhempien osallisuus alkaa ensi kohtaamisesta kun selvitellään perheen tarpeet ja toiveet 

varhaiskasvatukselle.

Päivähoidon alussa vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu ja vuosittain vanhemmat ja 

ryhmän lastentarhanopettaja tekevät yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. 

Vanhempainillat rakennetaan keskusteleviksi niin, että vanhempien ajatukset käsiteltävistä aiheista 

ovat tärkeässä asemassa ja ne näkyvät myös päiväkodin/ ryhmän toiminnassa. 

Vanhempainiltoja on päiväkodissa vähintään 2 kertaa / vuosi.

Vuosittain vanhemmilta pyydetään palautetta asiakastyytyväisyyskyselyssä. Vastaukset käsitellään 

vanhempien kanssa. 

Vanhemmat voivat halutessaan antaa palautetta suoraan päiväkotiin ja palaute käsitellään aina.

Vuosittain järjestetään erilaisia juhlia ja muita tapahtumia perheiden kanssa. Päiväkodissa toimii 

vanhempainyhdistys.
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Kulttuurinen moninaisuus ja 

kielitietoisuus

Pääskylään ja Runoon ovat tervetulleita kaikki lapset ja perheet.

Monikulttuurisuus on rikkaus ja voimavara päiväkodin yhteisössä ja tämä näkyy myös ryhmien toiminnassa.

Vanhempien kanssa käytävässä yhteistyössä käytämme aina tarvittaessa tulkkia. Tulkkia käytetään myös 

vanhempainilloissa, jotta kaikki vanhemmat voivat päästä osalliseksi yhteiseen keskusteluun.

Vaikka leikkiin ei aina tarvita kieltä, on yhteinen kieli tärkeä kommunikoinnin väline, jonka kautta lapsi pääsee 

osalliseksi ryhmään. Kommunikoinnin avuksi käytämme kuvia ja elekieltä silloin, kun yhteistä kieltä ei vielä ole. 

Taidekasvatuksen eri muodot ovat mielestämme keskeisiä toimintatapoja. Taide kuten musiikki, draama ja 

kuvataide sekä avartaa ja rikastuttaa kulttuurista moninaisuutta, antaa myös yhteisen kielen ja mahdollisuuden 

onnistumisen ja osallisuuden kokemuksiin. Jokaiselle lapselle, jonka äidinkieli tai toinen kieli on muu kuin 

suomi, tehdään suomi toisena kielenä opettamisen suunnitelma. Alueen suomi toisena kielenä opettaja voi olla 

tässä mukana. 

Lapsen oman äidinkielen oppimista tuemme opastamalla perheitä lukemaan ja keskustelemaan lastensa 

kanssa omalla äidinkielellään.
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 

elämäntapa

Arjen rytmi, jossa vuorottelevat ruokailu, lepo, toiminta, leikki ja ulkoilu, on suunniteltu lasten tarpeiden mukaan.

Kannustamme lapsia syömään terveellisesti ja monipuolisesti ja varmistamme, että lapsi saa riittävästi ravintoa.

Kaikille lapsille järjestetään mahdollisuus lepoon päivän aikana. Vanhempien kanssa sovitaan päiväunista.

Päiväkodissa järjestetään mahdollisuus päivittäiselle liikunnalle. Ryhmien ulkoilu on porrastettu niin, että sekä 

sisällä että pihalla on tilaa toiminnoille ja liikuntaleikeille. Päiväkodin lähiympäristö tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia 

liikkumiselle ja näitä käytämme aktiivisesti.

Päiväkodissa on nimetty ekotukivastaava ja käytössä Keke päiväkodissa- kirja. Tänä toimintakautena mietimme 

erityisesti jätteen synnyn ehkäisyä ja kestävää kulutusta. 

Lasten luontosuhdetta vahvistamme retkeillen ja luontoa tutkien.

Päiväkodissa on turvallisuussuunnitelma, joka pitää sisällään myös vuosittain tehtävän vaarojen arvioinnin. 

Päiväkodissa on tehty suunnitelmat myös uhkatilanteita ja karkaamistilanteita varten. Retkistä tehdään 

retkisuunnitelma.
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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. 



Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Toiminnan arviointi ja kehittäminen pohjaavat päivittäiseen havainnointiin, joka on sekä etukäteen suunniteltua 

ja systemaattista että spontaania tilanteiden havainnointia,

Havainnoinnin avulla saadaan tietoa lasten kehityksestä, vuorovaikutussuhteista ja kiinnostusten kohteista. 

Työntekijät ja työyhteisö arvioi myös itseään.

Arviointia käytetään toiminnan kehittämiseen. Arvioinnin perusteella  toimintaa, käytäntöjä ja 

oppimisympäristöjä muokataan lasten tarpeiden ja  toiveiden mukaan.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään:

• Varhaiskasvatusyksikön kehittämispäivissä 2 krt / vuosi 

• Peda-illoissa 2-4 krt/vuosi.

• Talojen viikkopalavereissa

• Tiimipalaverissa viikoittain

• Kehityskeskustelussa

Yksikössä mietitään vielä arvioinnin tapoja ja välineitä.
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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

Päivittäin perheiden kanssa kohdatessa vaihdetaan ajankohtaiset ja tärkeimmät lapsen 

päivään liittyvät asiat.

Jokaisessa ryhmässä on käytössä sähköinen viikkokirje, jossa ryhmä avaa toimintaansa ja 

informoi tulevista tapahtumista kuten retkistä jne. Lisäksi jokaisella ryhmällä on käytössään 

infotaulu. 

Päiväkodeilla ja ryhmillä on omia yhteistyökumppaneita. 

Yhteistyökumppaneina meillä on kiertävä erityislastentarhanopettaja Päivi Jormakka, S2-

lastentarhanopettaja Päivi Nikkilä, neuvola, lastensuojelu, Vallilan koulu, Vallilan kirjasto

sekä muita alueen toimijoita.
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Lapsen 
varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen



Lapsen varhaiskasvatuksen 

aloittaminen

Lapsen aloittaessa päiväkodissa, sovitaan perheen kanssa tutustumisjaksosta, joka on 

keskimäärin viikon riippuen lapsen iästä ja vanhempien toiveesta. 

Lapsi tutustuu turvallisesti vanhemman kanssa yhdessä päiväkodin arkeen ja ihmisiin. 

Tutustumisjakson aikana perheen kanssa käydään ja kirjataan aloituskeskustelu.

Lapsen vaihtaessa ryhmää, mietitään ajankohta ja tapa jokaisen lapsen kohdalla 

vanhempien kanssa. Tutustuminen uuteen ryhmään aloitetaan ajoissa ja lapsen turvana 

tutustuessa voi vanhemman sijaan olla oman ryhmän aikuinen tai omasta ryhmästä kaveri.
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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.
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