
Päiväpirtti-Vaahteran
toimintasuunnitelma
2018-2019

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteluissa 
määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021.
Työtämme ohjaavat vasuperusteissa määritellyt arvot, jotka ovat
Lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, 
yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus, perheiden 
monimuotoisuus ja terveellinen sekä kestävä elämäntapa.



TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME
Hyvä vuorovaikutus ja turvallinen arki on toimintakulttuurimme ydin!
• Aikuinen vastaa siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Aikuinen toimii esimerkkinä 

hyvään vuorovaikutukseen. 
• Turvallisuus lähtee hyvin suunnitellusta arjesta, jossa osataan ennakoida ja lisäksi muokata toimintaa tilanteen vaativalla 

tavalla.

Pienryhmätoiminta on keskeinen osa toimintakulttuuriamme. 
• Toimimme päivittäin toiminnallisissa 4-8 lapsen pienryhmissä.
• Pienryhmät muodostetaan esimerkiksi lasten ikä- ja taitotason tai lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Osallisuus
• Arvostamme jokaista lasta ja hänen perhettään. 
• Havaintojen ja lasten toiveiden sekä ideoiden pohjalta suunnitellaan toimintakauden projektit. Lasten vasuista nousevat 

pedagogiset tavoitteet vaikuttavat ryhmien toiminnan suunnitteluun. Lasten kanssa keskustellaan ja heidän 
mielipiteitään kysytään päivittäin ja ne vaikuttavat toimintaamme.

• Vanhempien osallisuus mahdollistuu päivittäisten kohtaamisten lisäksi Vasu- ja Leops-keskusteluissa, 
vanhempainilloissa ja yhteisissä tapahtumissa. 

• Työntekijä antaa vanhemmille päivittäin henkilökohtaisen palautteen lapsen päivästä.

Kulttuurinen moninaisuus, kielitietoisuus ja sukupuolinen yhdenvertaisuus huomioidaan ja toteutetaan avoimessa 
vuorovaikutuksessa.

Monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologiaa kehitetään yksikön ryhmien toiminnassa lasten ikätason mukaisesti. 
Digitaalisuuden kehittäminen ja vahvistaminen on yksi toimintavuoden keskeisimmistä tavoitteistamme.

Päiväpirtti-Vaahteran kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma esitellään vanhempainilloissa ja sen periaatteet ohjaavat 
kasvattajien toimintaa.19.12.2018 Riitta Kujanpää 2



LAPSEN VARHAISKASVATUKSEN ALOITTAMINEN

• Vanhemmat voivat sopia tutustumisesta päiväkotiin jo ennen hakemuksen jättämistä. 
• Päätöksen saatuaan vanhemmat ottavat yhteyttä ja sopivat tutustumispäivän ryhmään. Sovitaan harjoittelusta ja 

aloituskeskustelusta. 
• Harjoittelun aikana lapselle läheinen aikuinen on mukana koko ajan lapsen vieressä. Huoltaja ja lapsi yhdessä tutustuvat 

päiväkodin tiloihin ja käytänteisiin sekä ryhmän aikuisiin ja lapsiin.
• Harjoittelu tapahtuu lapsen ehdoilla ja sovitaan yksilöllisesti, ikä ja taidot huomioiden.
• Varhaiskasvatuksen aloittaminen sovitaan niin, että hoitopäivän pituus pitenee pikku hiljaa. Uusien aloittavien lasten 

kanssa sovitaan aloitukset eri päiville mahdollisuuksien mukaan.
• Aloituskeskustelussa käymme läpi perushoitoon liittyvät asiat. Vanhemmat saavat kertoa lapsestaan ja hänen taidoistaan. 

Haluamme myös kuulla mitkä asiat lohduttavat ja rauhoittavat lasta ja miten lapsi on tottunut reagoimaan jäädessään 
hoitoon.

• Lapsella voi olla mukana oman turvalelu, vanhempien valokuva tai vaate, joka voi helpottaa ikävää ja lisätä turvallisuuden 
tunnetta.

• Päivähoidon aloituksessa on tärkeää henkilökunnan sensitiivinen läsnäolo ja lapsen yksilöllinen huomiointi. Pienissä 
ryhmissä toimiminen tukee hyvää päivähoidon aloitusta. Aikuinen luo kunnioittavalla ja rauhallisella läsnäolollaan 
turvallisen ilmapiirin. 

• Siirtymisestä toiseen ryhmään keskustelemme vanhempien ja lapsen kanssa. Lapsen kanssa käymme tutustumassa ja 
leikkimässä tulevassa ryhmässä tutun hoitajan kanssa. Lapsen aikaisemmat Vasu-keskustelut siirtyvät ja ohjaavat 
toimintaa myös uudessa ryhmässä. 

• Esiopetuksen aloittavien lasten perheille järjestetään tutustuminen keväällä.
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OPPIMISYMPÄRISTÖ YKSIKÖSSÄMME
Oppimisen kaikkinaisuus huomioidaan oppimisympäristöjä suunnitellessa

Oppimisympäristö on monipuolinen ja sitä muokataan lasten kanssa toimintakauden aikana. Siinä näkyvät lasten toiveet, 
kiinnostuksen kohteet, projektit, teemat ja vuodenajat juhlineen. Oppimisympäristö on jatkuvassa suunnittelussa ja 
arvioinnissa. Oppimisympäristöt muuttuvat toiminnan mukaan ja niitä arvioivat lapset ja aikuiset yhdessä.

• Päiväkodin tiloja ja piha-alueita käytetään joustavasti ja porrastaen eri ryhmien kanssa.
• Järjestämme lasten toiveiden mukaan leikeille tiloja ja kierrätämme leluja ryhmästä toiseen.
• Mahdollisuuksien mukaan leikkejä voi jättää ja jatkaa seuraavana päivänä.
• Teemme retkiä lähiympäristöömme. 
• Monipuoliset retkikohteet lähiluontoon ja -puistoihin sekä Töölön ja keskustan kulttuurikohteisiin laajentavat 

oppimisympäristöämme.

Kestävä elämäntapa huomioidaan toiminnassa 
• Käytämme kirjastopalveluita 
• Kunnioitamme ympäröivää luontoa sekä rakennettua miljöötä
• Huolehdimme yhteisistä tavaroista ja leluista
• Kierrätämme ja käytämme kankaisia käsipyyhkeitä ja minimoimme ruokahävikin.

Oppimisympäristönä koko kaupunki, erityisesti Töölö uniikkina puistomaisena kaupunkiympäristönä
• Teemme retkiä lähiympäristöömme ja tutustutamme lapset omaan asuinympäristöönsä. 
• Retkikohteita ovat Töölön puistot, Kivelän sairaala-alueen kalliot, Meilahden metsät, Seurasaari ja rannat jotka 

tarjoavat rakentamattoman oppimisympäristön leikkiä, tutkia ja kokea uutta. 
• Useissa ryhmissämme Metsämörri-toiminta tukee luontokasvatusta.
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LEIKKIIN KANNUSTAMINEN YKSIKÖSSÄMME
Lapsille tarjotaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti mahdollisuuksia luoda erilaisia leikkejä ja osallistua niihin 
turvallisessa ympäristössä. Leikkien kautta lapsi käsittelee ympäröivää maailmaa, varhaiskasvattajien 
kannustaessa ja rohkaistessa moninaisiin leikkeihin ja yksilöllisiin valintoihin sukupuolesta tai muista henkilöön 
liittyvistä seikoista huolimatta.

Leikit tukevat lasten välistä vuorovaikutusta ja ystävyyssuhteiden kehittymistä, kuten myös lapsen ja aikuisen 
välistä vuorovaikutusta. Leikissä harjoitellaan yhteisistä säännöistä ja sopimuksista kiinni pitämistä.

• Leikki saa näkyä ja kuulua.
• Lasten omille leikkialoitteille annetaan tilaa ja aikaa päivittäin. 
• Varhaiskasvattaja vastaa aloitteisiin sensitiivisesti, havainnoi ja osallistuu leikkiin tuomalla siihen uusia 

elementtejä. 
• Varhaiskasvattaja mallittaa ja tulkitsee lapsille leikin tapahtumia. 
• Leikkiympäristöä muokataan lasten toiveista ja kehitämme sitä yhdessä lasten kanssa.
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DOKUMENTOINTI, ARVIONTI JA KEHITTÄMINEN
Kasvattaja havainnoi lapsiryhmän toimintaa jatkuvasti seuraamalla leikkejä, keskustellen ja kuunnellen. Lasten 
toimintaa dokumentoidaan valokuvaamalla ja tekemällä muistiinpanoja. Dokumentoituja projekteja ja kuvia 
laitetaan esille ryhmän tiloihin ja lasten omiin kasvun kansioihin. Lisäksi kasvattaja keskustelee lasten kanssa ja 
huomioi heidän toiveet. Lapset dokumentoivat toimintaa piirustus-, viskari- ja lokivihkoihin kirjaten ja piirtäen. 
Lapsilta pyydetään palautetta toiminnasta esim. hymynaamoin, peukuin tai esim. lastenkokouksissa keskustellen.
Havaintojen ja lasten toiveiden sekä ideoiden pohjalta suunnitellaan toimintakauden projektit. Lasten vasuista 
nousevat pedagogiset tavoitteet vaikuttavat ryhmien toiminnan suunnitteluun.

Pedagoginen dokumentointi

• Varhaiskasvattajat arvioivat systemaattisesti toimintansa pedagogisuutta ja tavoitteiden toteutumista ja 
vuorovaikutuksen laatua tiimeissä, kehityskeskusteluissa, opettajien peda-tiimeissä, talon kokouksissa ja 
kehittämispäivinä. Koulutuksissa käymiseen kannustetaan ja koulutuksen anti jaetaan toisille. 

• Vasu- ja Leops-keskustelut, haku- ja tuontitilanteissa käydyt keskustelut, vanhempainillat ja 
asiakastyytyväisyyskyselyt antavat kummallekin osapuolelle arvokasta tietoa ja niistä saatu tieto toimii 
arvioinnin ja suunnittelun lähtökohtana.

Havainnoimme toimintaamme:
• Millainen on lapsiryhmän ilmapiiri?
• Millainen on vuorovaikutus lasten kesken ja lasten ja kasvattajien välillä?
• Onko oppimisympäristö pedagogisesti toiminnan sisältöä ja työtapaa tukeva?
• Toteutuvatko lapsen oppimisen ja kehityksen edellytykset?
• Toiminnan  arvioinnissa huomioidaan toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.
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YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ YKSIKÖSSÄMME

Yhteistyömme rakentuu avoimelle ja ajantasaiselle viestinnälle huoltajien kanssa. 

• Haku- ja tuontitilanteissa sekä puhelimitse käydyt keskustelut ja tekstiviesti-ilmoitukset sekä ryhmien 
sähköpostit viikoittain

• Esimiehen sähköpostit 
• Eri sosiaalisen median kanavia käytetään arjen ja juhlan dokumentointiin.
• Vaahterassa julkinen Facebook 
• Päiväpirtin ryhmillä julkiset Instagram-tilit
• Vanhempainilloissa on sovittu ryhmittäin toimintatavoista ja otettu yksillölliset toiveet huomioon.
• Osallistavat ja toiminnalliset vanhempainillat ja yhteiset tapahtumat, varhaiskasvatussuunnitelma-, lapsen 

esiopetuksen suunnitelma- ja siirtokeskustelut edistävät yhteistyötä.

Yksikön sisäinen viestintä
• Säännölliset talon kokoukset ja pedagogiset- ja tiimipalaverit ja yt-kokoukset
• Päivittäinen yhteistyö tiimien välillä
• Whatsapp-viestintä
• Henkilökunnan kehittämispäivä kaksi kertaa vuodessa

Moniammatillinen yhteistyö tarpeen mukaan, esimerkiksi kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola ja terapeutit.
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LAPSEN VASU TOIMINNAN SUUNNITTELUSSA

• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa huoltajat ja lastentarhanopettaja sopivat siitä, miten lapsen kehitystä, oppimista sekä 
hyvinvointia huomioidaan ja edistetään toiminnassa. Käymme jokaisen kanssa keskustelun syksyn aikana tai kaksi kuukautta 
sen jälkeen kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. 

• Huoltajille annetaan noin viikkoa aikaisemmin Vasu-keskustelussa käytävät aiheet etukäteen mietittäväksi.  
• Keskustelussa kuunnellaan ja kuullaan vanhempia, tutustutaan lapseen vanhempien silmin. Varhaiskasvatuskeskustelussa 

käydään vanhempien kanssa läpi lapsen vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita ja tarpeita.
• Ennen vasukeskustelua samat asiat ollaan käyty läpi tiimin kesken. Valmiin vasun pohjalta tiimi suunnittelee ryhmän toimintaa

lapsen tarpeita tukevaksi.  Lastentarhanopettaja vastaa toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, jota kasvattajatiimi yhdessä 
toteuttaa.

• Lasten tarpeista ja vahvuuksista nousee vasuun kirjattavat pedagogiset tavoitteet ja toimenpiteet ryhmän toiminnalle. Lasten 
mielenkiinnon kohteet otetaan ryhmän toiminnassa huomioon esimerkiksi yhteisten leikkien ja teematyöskentelyn avulla.

• Vasuun kirjataan ylös yhteisesti sovitut asiat, joita seuraavana vuonna arvioidaan. Vasukeskustelussa arvioidaan edelliseen 
vasuun kirjattujen pedagogisten toimenpiteiden toimivuutta ja toteutumista.  

• Lapsen ajatuksia kirjataan eskariin / kouluun lähtiessä Vasuun. Esimerkiksi: mitä ajattelet eskariin menosta? Mitä tunteita 
eskariin meno herättää?

• Lopuksi huoltajilta kysytään palautetta koko asiakaspolusta: mitä tehtiin hyvin? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
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LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 
YKSIKKÖMME ARJESSA

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, 
asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.
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LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

Osallisuus-ja 
vaikuttaminen: 

kohtaaminen, kuuntelu, 
keskustelut

Monilukutaito, tieto- ja 
viestintäteknologia: 

kuvaaminen, äänittäminen, kirjat, 
sadut, piirtäminen, oppimispelit

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: 
tavaroista ja ympäristöstä huolehtiminen, 

turvallinen liikkuminen ympäristössä

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: 
sosiaaliset taidot, toisen kuuntelu, empatia, 

hyväksyminen, kädentaidot, päiväkotilainen –
töölöläinen – helsinkiläinen – suomalainen – maailman 

kansalainen

Ajattelu ja oppiminen: 
tutkiminen, mielikuvitus, 

kysyminen, kuunteleminen



Digitalisaation tavoite varhaiskasvatuksessa
Päiväpirtti-Vaahtera on nostanut kehittämisen alueekseen lukuvuonna 2018-2019 digitaalisuuden 
”Digitaalisuus on osa monilukutaitoa, joka on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä 
vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito”
• Monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologiaa kehitetään yksikön ryhmien toiminnassa lasten ikätason mukaisesti.
• Yksikön digitaalisuuden tavoite on digitaitojen kehittäminen ja toimintakokeilujen työstäminen.
• Digitaalisuus on käyty kaikissa syksyn vanhempainilloissa läpi ja vanhempia on osallistettu kokeiluihin ja ideointiin mukaan.
Vanhempainilloissa tulleita ideoita: pelipäivien ohjattu käyttäminen (saa kotoa tuoda laitteen), laitteiden ja välineiden käytön
opettelua. Vanhemmat toivovat maltillista ja opetuksellista sisältöä ja vinkkejä ja ideoita kotiin.
Toiveina myös tuotosten tekeminen (esim. sadutus ja äänittäminen) sekä dokumentointi.
• Syksyn kehittämispäivällä jaetaan esiopetusryhmän aikuisten käymää koulutuksen antia ulkopuolisen kouluttajan kanssa.
Edellistä konkretisoidaan ja arvioidaan myöhemmin.
• Pedakärryjen hyödyntäminen yksikössä (tutustuminen erilaisiin peleihin ja välineisiin).
• Uusien digitaalisten välineiden hankkiminen. 

Alueen yhteinen tavoite
Pedagogisen digiosaamisen kehittäminen ja jakaminen
• Järjestetään alueellisia työpajoja, jossa vastuuhenkilöinä  ”digiagentit”, kolme lastentarhanopettajaa alueelta. Ensimmäinen 

työpaja tammikuussa 2019
• Yksi esimies alueelta toimii vastuuesimiehenä
• Kannustetaan työntekijöitä hakeutumaan koulutuksiin, jotka tukevat osaamista
• Toimipisteissä otetaan aktiiviseen käyttöön – ”Sata ideaa mediareppuun”
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OPPIMISEN ALUEET
Oppimisen alueet ovat: 
Kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn

Päiväpirtti- Vaahteran nostot varhaiskasvatussuunnitelmasta toimintavuonna 2018-2019 on kielten rikas maailma ja kasvan, liikun ja 
kehityn

Edellisen vuoden satuteema jatkuu ja kehittyy digitaalisuuden myötä.
• Retket kirjastoon
• Lapset saavat tuoda kotoaan omia lempikirjoja
• Satuviikot (koko talon yhteiset tai ryhmien omat)
• Sadutus
• Digivälineiden käyttö esimerkiksi sadutuksen apuna
• Laulut, lorut ja leikit tukemassa kielen oppimista
• Henkilöstö käyttää kuvia ja esineitä tavoitteellisesti toiminnan tukena.
• Henkilöstö voi käyttää omaa kotikieltään rikastuttamassa lasten kielimaailmaa laulamalla ja puhumalla.

Liikunta ja liikkuminen
• Lasten liikunnan suositukset: kolme tuntia päivässä, toteutetaan vanhempien kanssa yhteistyössä
• Koko kaupungin yhteinen tavoite on edistää liikkumista aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja yhdessä. 
• Motoristen perustaitojen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen.
• Liikuntaa viedään arjen rakenteisiin ja se on osa päivittäistä toimintaa.
• Liikunnan ilo ja yhteisöllisyys
• Liikunnan vuosikello. Arvioidaan vuosikellon toteutuminen säännöllisesti yhdessä ja muutetaan tarvittaessa toimintatapoja.
• Fysioterapeutti kutsutaan tarvittaessa ryhmään.
• Henkilöstön roolimalli liikuntaan kannustamisessa.

19.12.2018 Etunimi Sukunimi 11



Lapselle hyvä päivä joka päivä!
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