
Varhaiskasvatusyksikkö Pikkusuon 
toimintasuunnitelma
Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä 

Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 

(varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017) 

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



Pikkusuon toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatuksena on kohdata lapset kunnioittavasti heidän vahvuutensa huomaten. Samoin haluamme kohdata 

perheet ja työtoverit. Näin rakennamme turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä olla.

Perhe on lapsen voimavara, josta hän kasvaa. Koemme tärkeäksi turvallisen siirtymän kodista varhaiskasvatukseen. 

Panostamme päivähoidonaloitukseen ja tarjoamme ensimmäisen tutustumisen kotona tai päiväkodissa. 

Ensimmäisen viikon lapsi on vanhemman kanssa Pikkusuolla tutustumassa uuteen ympäristöön, toisiin lapsiin ja 

aikuisiin. Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan lapsensa arkeen aina niin halutessaan.

Harjoittelemme tietoisesti vuorovaikutustaitoja pienryhmissä toimien. Pienryhmät mahdollistavat lapsen kuulemisen 

ja mahdollisuuden osallisuuteen. Jokainen lapsi kohdataan ja hänen asioidensa äärellä pysähdytään arjen pienissä 

hetkissä ja huomioidaan vahvuudet arjen tapahtumissa. Nostetaan esiin lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja huomataan 

positiiviset asiat.

Pikkusuon varhaiskasvatusta toteutetaan myös metsässä. Käytämme metsää ympäri vuoden lapsen luontosuhteen 

herättämiseen ja ylläpitämiseen. Yhdessä huolehdimme luonnosta: roskat kerätään metsäpaikalta ja haastetaan 

vanhemmat pakkamaan roskattomia eväitä retkille. Kestävässä elämäntavassa ohjaamaan lapsia kierrättämiseen: 

valojen sammuttamiseen, paperin kierrättämiseen sekä huolehtimaan leluista ja peleistä niin, että ne tuottaisivat 

pitkään iloa itselle ja muille lapsille. 
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja 
päivähoidon aloitus

Pikkusuolla päivähoitoon siirtyminen alkaa heti päätöksen jälkeen,  jolloin ryhmät saavat tiedon uudesta lapsesta ja 

lähettävät tervetuloa kirjeen perheille. Kesäkuussa järjestämme uusille perheille tutustumisiltapäivän, johon ovat

tervetulleet yli 3-vuotiaat vanhempineen. Alle 3-vuotiaiden tutustuminen alkaa vanhempien ja henkilökunnan 

tapaamisella, jossa pääsemme rauhassa keskustelemaan päivähoidon aloituksesta. Kaikelle perheille tarjotaan 

mahdollisuus lapsen ja kasvattajan ensimmäiseen tutustumisen kotona tai päiväkodissa. Tässä yhteydessä 

vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmat kertovat lapsensa arjesta ja lapselle tärkeistä 

asioista. 

Seuraavat pari kuukautta henkilökunta tutustuttaa lasta ensin omaan ryhmään ja sitten koko päiväkodin yhteisöön.

Tämän ajan henkilökunta havainnoin lasta ja valmistautuu vanhempien kanssa käytävään 

varhaiskasvatuskeskusteluun (Lapsen vasu). Vasukeskustelua ennen vanhemmille annetaan kotiin keskusteluun liittyvät 

kysymykset, joiden pohjalta keskustelu käydään. Keskustelussa yhdessä vanhempien kanssa nostamme

toiminnallemme tavoitteita lapsen kehityksen tukemiseksi. Vasu laaditaan 2-3 kuukautta lapsen varhaiskasvatuksen 

aloittamisesta ja sitä arvioidaan keväisin. Pikkusuolla on useita lapsia, joille on kohdennettu tukitoimia, ja heidän 

vasuaan arvioidaan tarpeen vaatiessa useammin toimikauden aikana.

Esioppilaille laaditaan toimikauden alussa lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja 

esikouluopettajan kanssa. Suunnitelma arvioidaan keväisin ja toiminnan arviointiin liittyvä osa lähtee toimikauden 

päätteeksi lapsen tulevaan kouluun.
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Oppimisympäristö
Oppimisympäristönä ovat ryhmien omat tilat sisäänkäynteineen, joita muokataan lasten kanssa omaan 

toimintaan soveltuviksi. Lapsilla on käytettävissä sali liikunta-, musiikki ja kulttuurihetkiin. Naapuriryhmien ollessa 

metsässä käytämme muiden ryhmien ryhmätiloja hyväksemme. Pihat on jaettu eri-ikäisten lasten tarpeet ja 

turvallisuus huomioiden. Oppimisympäristöön lukeutuu myös lähi-alueen liikunta-, kulttuuripalveluja. 

Pikkusuon sijainti Keskuspuiston reunalla tarjoaa päivittäisen mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatusta 

luonnossa metsän keskellä. Kaikki ryhmämme pienistä esioppilaisiin viettävät viikossa vähintään yhden 

aamupäivän metsässä. Metsä tarjoaa erinomaisen ympäristön sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, liikuntaan, 

kielen rikastamiseen, ympäristön havainnointiin ja oppimiseen. Metsä on meille oppimisympäristö, joka antaa 

erinomaiset puitteet kaikkien varhaiskasvatuksen osa-alueiden toteuttamiseen. Pikkusuolla toimii kaksi 

Luonnossa kotonaan-ryhmää sekä kaksi metsäkerhoa. 
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Toimintakulttuuri 
Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Pikkusuolla tutustumme lasten vahvuuksiin. Vahvuuksia tuodaan näkyväksi leikki- ja vuorovaikutustilanteissa sanoittamalla. Iloitsemme 

yhdessä onnistumisista ja yrittämisistä. Leikin ja arjen kautta käsittelemme erilaisia tunteita. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja 

tunnetaitojen harjoitteleminen vahvistaa leikki- ja kaveritaitoja. Leikki on tärkeä osa lasten päivää.

Metsä on osa leikki- ja oppimisympäristöämme. Käymme metsässä viikoittain ja se mahdollistaa lapsille tärkeän pitkäkestoisen leikin 

jatkumisen. Metsä ympäristönä rohkaisee lapsia leikkimään isommissa ryhmissä ja metsässä jokainen lapsi tarvitaan mukaan leikkiin.

Pikkusuolla toiminta tapahtuu suurelta osin pienryhmissä. Pienryhmissä aikuisella on enemmän aikaa huomioida ja osallistua leikkiin, 

havainnoida ja muuntaa leikkiä vastaamaan lasten tarpeita. Pienryhmissä lapsi oppii tärkeitä kaveritaitoja, joita on helppo siirtää omaan 

ryhmään ja ryhmärajojen yli.

Pikkusuon toimintakauden tavoitteena on lisätä ja vahvistaa yli ryhmärajojen tapahtuvaa leikkiä ja kaverisuhteita. Meillä Pikkusuolla 

jokaiselle ryhmälle on nimetty ystäväryhmä, joiden kanssa teemme arjessa suunnitellusti yhteistyötä. Yhteistyön muotoja ovat 

esimerkiksi ryhmien metsäpaikkoihin tutustuminen, yhteiset lauluhetket kerran kuussa, yhteisen kalenterivuoteen liittyvät juhlat ja 

tapahtumat.

Ristiriitatilanteisiin puuttuminen ja ennaltaehkäisy
Pikkusuolla kiinnitetään huomiota ristiriitatilanteiden ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn pedagogisin ratkaisuin, esimerkiksi leikkiryhmillä, 

mallittamalla ja sanoittamalla toimintaa sekä satujen ja toimintamallien avulla.

Ristiriitatilanteet selvitämme kuulemalla osapuolia ja aikuinen auttaa sanoittamaan tilanteen ja tunteet. Ratkaisu ristiriitaan etsitään 

yhdessä lasten kanssa, lasten ideat huomioiden. 
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Kehittämiskohteet
Vahvuuspedagogiikka ja digitalisaatio

Toteutamme vahvuuspedagogiikkaa, joka pohjautuu Kaisa Vuorisen ja Lotta Uusitalo-Malmivaaran kirjoittamaan 

Huomaa Hyvä -kirjaan. Kasvattajina suuntaamme katseemme lapsen luonteenvahvuuksiin, taitoihin, 

joiden avulla onnistumme, yllämme parhaimpaamme, saavutamme tavoitteet ja 

vahvistamme itsetuntoa. Vahvuudet kehittyvät ja voimistuvat, kun niitä käytetään.

Meillä on jokaisessa ryhmässä vahvuushahmo, joka ohjaa lapsia omien vahvuuksien

äärelle. Sanoitamme arjessa lapsen toimintaa ja nostamme esille vahvuuksia, joita lapsi

käyttää. Tämän kautta lapset oppivat itse huomaamaan hyvän itsessään, toisissa 

lapsilla, kasvattajissa ja muussa lähiympäristössään.

Vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa pohdimme yhdessä lapsen

vahvuuksia. Esioppilaiden kanssa pohdimme jo yhdessä perheen ja vanhempien

vahvuuksia.

Pikkusuolla on jokaisessa ryhmässä käytössä tabletit, joita käytämme yhdessä lasten kanssa. Kuluvan toimikauden 

aikana perehdymme henkilökunnan kanssa laitteiden pedagogiseen käyttöön Helsingin julkaiseman 100 oivallusta 

mediareppuun materiaalin kautta.
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Oppimisen alueet
Kielten rikas maailma

Lapsen kielellistä kehitystä tukee; aikuisen kuvaileva ja ilmeikäs puhe, sanoittaminen ja mallintaminen arjessa, saduttaminen, lorut sekä ääneen lukeminen. 

Koko päiväkoti viettää sadunkuukautta lokakuussa, jonka aikana tutustumme lasten tuomiin satukirjoihin ja kasvatushenkilökunnan pedagogisesti valitsemiin 

satuihin.  Vanhempaintoimikunnan  toiminta mahdollistaa vuosittain teatteriesityksiä tai konsertteja, jotka järjestään päiväkodilla. Henkilökunta rikastuttaa 

arkeamme näytelmillä ja pienillä pöytäteatteriesityksillä. Kirjastoauto vierailee kerran kuussa päiväkodilla. Päiväkodissamme on muutamia kulttuurisesti 

moninaisista perheistä tulevia lapsia, joiden kielitaustaa huomioidaan muun muassa lauluissa ja tervehdyksissä. Vahvuuspedagogiikan avulla avataan sanojen 

ja vuorovaikutuksen merkitystä, rikastutetaan kieltä sekä kasvatetaan minätietoisuutta. 

Ilmaisun monet muodot

Lapsen arkeen tuodaan musiikillisia kokemuksia laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kädentaidoissa hyödynnetään eri materiaaleja ja tekniikoita. Metsää 

hyödynnetään moniaistisena ilmaisun ympäristönä. Draama, kuvataide ja musiikki lomittuvat hyvin toimintaan. Toiminnassa tuetaan lasten sosiaalisten taitojen 

kehittymistä.      

Minä ja meidän yhteisömme

Pikkusuolla hyödynnetään vahvuuspedagogiikkaa toiminnassa. Erilaisuuden ymmärtäminen ja opettaminen on meille tärkeää. Tärkeää on keskustella ja 

kuunnella lasta ja heidän vanhempiaan, myös isovanhemmat tulevat huomioiduksi osana lapsen perhettä. Ryhmät järjestävät tapahtumia, joihin vanhemmat 

voivat osallistua, esimerkiksi isänpäiväaamiainen ja joulujuhla. Medialukutaitoa kehitetään saduin, tarinoin sekä kameroiden ja tablettien avulla. Tabletteja 

hyödynnetään dokumentoinnin ja havainnoinnin välineenä.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Ajattelua ja matemaattisia taitoja harjoitellaan rakentelusarjojen, askartelun ja muovailun kautta sekä tutkimalla lähiympäristöä. Lasta kannustetaan 

ihmettelemään, pohtimaan ja etsimään vastauksia. Kaikki ryhmät retkeilevät lähiympäristössä ja isompien lasten retkikohteet voivat olla myös kauempana. 

Kasvan, liikun ja kehityn

Ryhmässä liikkuminen kehittää mm. vuorovaikutustaitoja ja sääntöjen noudattamista. Käytämme hyödyksi lähellä olevia liikuntapaikkoja; metsä, pallokenttä, 

jäähalli, Paloheinänmäki. Pikkusuolla on yhteiset retkikäytännöt ja joka ryhmällä on nimikoidut huomioliivit. Arjen liikkumiseen kannustetaan sekä ulkona että 

sisällä. 

Ruokailu on pedagoginen tilanne, jossa kiinnitämme huomiota hyvien ruokailutapojen harjoitteluun.
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Mitä opimme metsässä?
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Metsä kannustaa 

tutkimaan, 

ihmettelemään ja 

etsimään tietoa. 

Metsä tarjoaa erilaisia ilmiöitä

pohdittavaksi esim miksi lätäkkö on 

tänään suurempi kuin eilen

Metsässä toisen auttaminen ja kannustaminen

korostuvat

Vauhdittaa luovuutta ja mielikuvitusta

Vahvistaa tunnetaitoja

Huolehditaan kaverista

Lapsen suhde luontoon vahvistuu

Motoriset taidot vahvistuvat

Metsässä oleminen rauhoittaa mieltä,

omatoimisuus lisääntyy, omista tavaroista

opitaan pitämään huolta.

Matkalla opitaan liikennemerkkejä

Metsässäkin voi loruilla, lukea kirjoja,

kertoa omia tarinoita tai haastatella kaveria

Tableteilla etsitään tietoa, kuvataan ja videoidaan



Yhteistyö ja viestintä
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Henkilökunta mahdollistaa lasten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen Pikkusuolla. Lapsi 

kohdataan arvokkaana yksilönä; häntä kuunnellaan ja hänen aloitteisiinsa tartutaan aktiivisesti.

Kiinnitämme huomiota lasten välisiin vertaissuhteisiin, ryhmäytymiseen sekä myönteisen ja kannustavan ilmapiirin 

luomiseen. Turvallinen ja hyväksyvä ympäristö nostaa lapsen vahvuudet esiin.

Ryhmät tiedottavat toiminnastaan vanhemmille sähköisesti lähetettävissä kuukausikirjeissä, ja joillain ryhmillä on 

omat Facebook-sivut.

Vanhempien osallisuus Pikkusuolla näkyy päivittäisissä kohtaamisissa, lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa (vasu), vanhempainilloissa, yhteisissä juhlissa ja tapahtumissa. 

Vuosittaiset vanhempainillat pidetään loka-marraskuussa, jolloin käymme vanhempien kanssa lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa esiin nousseita aiheita

läpi ja täydennämme ryhmän omaa vuosisuunnitelmaa. Keväällä  käymme  vanhempien kanssa 

arviointikeskustelun. 

Pikkusuolla toimii vanhempaintoimikunta, joka järjestää perheille yhteisiä tapahtumia vuosittain. Kaikki vanhemmat 

toivotetaan tervetulleiksi toimimaan yhdessä muiden vanhempien kanssa. Aktiivinen ryhmä toivoo joukkoonsa lisää 

vanhempia.
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Dokumentointi, toiminnan arviointi ja kehittäminen

Pikkusuolla dokumentoimme toimintaa käyttäen videoita, kuvia, aikuisten ja lasten kirjauksia sekä lasten tuotoksia. 

Joka ryhmässä on älypuhelin ja kaksi tablettia aikuisten sekä lasten käytössä. Tabletteihin tallennetaan lasten kuvia 

ja videoita, jotka ovat vanhempien nähtävillä eteisissä. Lasten teokset ja toiminnan pedagogiikkaa laitetaan näkyväksi 

ryhmän seinille. Ryhmän toiminnasta lähetetään myös koteihin kuukausikirjeet, joissa kerrotaan tarkemmin ryhmän 

toiminnan pedagogisista tavoitteista. 

Arjessa havainnoimme lasten mielenkiinnonkohteita ja oppimista sekä ryhmän toiminnan rakenteita. Toimimme 

pienryhmissä, mikä mahdollistaa yksilöllisemmän havainnoinnin. 

Dokumentoinnin ja havainnoinnin pohjalta arvioimme toimintaamme viikoittaisissa tiimipalavereissa sekä 

kuukausittaisissa pedagogisissa palavereissa. Toimintaa muokataan arvioinnin perusteella. Myös lapset arvioivat 

omaa oppimistaan kuvien, videoiden, erilaisten tuotosten ja kertomusten kautta.

Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) vanhempien kanssa käydyn keskustelun 

pohjalta. Vasuun kirjataan tarkempia ja yksityiskohtaisempia tavoitteita toiminnalle. Näin vanhemmat pääsevät 

vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Suunnitelman toteutumista arvioidaan lukukauden lopussa. Näistä keskusteluista 

ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista nostamme tulevan vuoden kehittämiskohteet.

Tänä vuonna kehittämiskohteiksi olemme sopineet digitalisaation sekä vahvuuspedagogiikan. Jaamme näihin liittyen 

yhteisesti opittua ja ryhmiemme toimintaa kerran kuussa pidettävässä pedagogisessa palaverissa.  

Pikkusuon henkilökunta suorittaa toimikauden aikana Pedagogisen dokumentoinnin verkkokoulutuksen 

pienryhmissä. Pienryhmät muodostuvat yli ryhmärajojen, jolloin pääsemme jakamaan omaa osaamistamme ja 

oppimaan toisten ryhmien tavoista toteuttaa arviointia ja dokumentointia.
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