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TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME

• Tarjoamme lapsille hoivaa ja huolenpitoa maanantaista sunnuntaihin 24/7 

• Varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan huomioiden lapsen hoitovuorot ja yksilölliset tarpeet

• Päiväkodin säännöllinen päivärytmi ja omassa ryhmässä toimiminen tuo turvaa lapsen arkeen

• Lasten ja perheiden lämmin ja välittävä kohtaaminen on meille tärkeää

• Lasten vahvuudet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon toiminnan toteuttamisessa, 
esim. lapsihavainnoinnin ja lasten kuulemisen kautta valitaan toteutettavat teemat ja projektit

• Pienissä ryhmissä toimiminen on osa vuorohoidon arkea

• Päiväkodin lapsiryhmät retkeilevät viikoittain. Retkien kohteena ovat esim.  Kalasataman leikkipuisto, 
Mustikkamaan saari ja Redin ulkoleikkipaikka. Kauemmas ulottuvia retkiä tehdään niinikään säännöllisesti, 
siten kun se liittyy toimintaan. 
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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; lapsi huomioidaan yksilönä, hänet toivotetaan henkilökohtaisesti tervetulleeksi 

päiväkotiin, lapsen vasussa vanhempien kanssa sovitaan millä toimilla edistämme lapsen varhaiskasvatusta
• Ihmisenä kasvaminen; vahvistamme lapsen itsetuntoa, ohjaamme lapsia ratkaisemaan ristiriitoja, 

opastamme olemaan hyvä kaveri, puutumme kiusaamiseen
• Lapsen oikeudet; lasten mielipiteillä on tärkeä merkitys, lapsi saa vaikuttaa päivittäin elämäänsä mm lasten 

kokouksissa, valitsemalla leikin ja leikkikaverin, haluaako ruokaa vähän vai paljon
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus; lapsia ohjataan toisia ihmisiä kunnioittavaan ja tasa-arvoiseen 

toimintaan, kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia
• Perheiden monimuotoisuus; kaikenlaiset perheet ja kulttuurit ovat arvokkaita, kannustetaan monikielisiä 

perheitä vahvistamaan lapsen äidinkieltä ja omaa kulttuuriaan, vanhemmilta kysytään vasukeskustelussa 
mm. perheen tärkeistä juhlaperinteistä ja millä nimellä perheenjäseniä kutsutaan

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa; kannustamme lapsia liikkumaan, harjoittelemme maistamaan 
kaikenlaisia ruokia, ohjaamme lapsia ympäristöystävällisyyteen kierrätämme paperit ja maitotölkit, 
käsipaperit vaihdetaan kangaspyyhkeisiin

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


LAPSEN VARHAISKASVATUKSEN ALOITTAMINEN

• Vuorohoidossa uusia lapsia aloittaa pitkin toimintavuotta

• Henkilökunta ottaa yhteyttä uusiin perheisiin

• Vanhemmat auttavat lasta tutustumaan päiväkotiin lapsen kanssa 1-2 viikkoa

• Lastenhoitaja käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun tutustumisjakson aikana, jossa vanhemmille 
avataan vuorohoidon käytänteitä

• Lapsen aloittaessa huomioidaan lapsen ikävä tarjoamalla lohdutusta ja syliä

• Tutustumisjakson tarkoituksena on luoda perheisiin luottamuksellinen suhde, jotta lapsen ja vanhemman 
varhaiskasvatuksen arki alkaisi hyvin  

• Lapsen siirtyessä päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen, hän käy harjoittelemassa ja tutustumassa uuteen 
ryhmään ja henkilökunta välittää tarvittavan tiedon uuden ryhmän henkilökunnalle 
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OPPIMISYMPÄRISTÖ YKSIKÖSSÄMME

• Päiväkoti Pikkutyllissä oppimisympäristöä suunnitellaan, rakennetaan ja muokataan yhdessä lasten 
kanssa.

• Tilat on suunniteltu sellaisiksi, että ne tukevat lapsen luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua

• Ulkoilussa käytössämme ovat ylä- ja alapiha, Katiska ja Kalasataman leikkipuisto sekä Mustikkamaan 
ulkoilualue ja Redin ulkopuisto.

• Oppimisympäristössä huomioimme, että lelut ja tavarat ovat lasten saatavilla. Tavaroiden sijainti 
suunnitellaan lapsen ikätasoa vastaavaksi. Leikkitaulut otetaan käyttöön jokaisessa ryhmässä jolloin 
lapsi voi valita oman leikkinsä. Isommat lapset voivat ehdottaa uusia leikkivalikoimia leikkitauluun 
vaikka yhteiseen teemaan liittyen. 

• Vuorovaikutuksen tukemiseksi ympäristöä on myös kuvitettu.

• Kasvattajat huolehtivat yhdessä lasten kanssa oppimisympäristön siisteydestä.

• Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisympäristön turvallisuuteen.
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LAPSEN VASU TOIMINNAN SUUNNITTELUSSA 

• Elo-syyskuussa henkilökunta havainnoi lasten toimintaa lapsiryhmässä, havainnoista keskustellaan tiimikokouksissa
• Kesken toimintakauden aloittavia lapsia havainnoidaan ennen vasukeskustelua, joka pidetään noin 3 kuukautta aloituksen 

jälkeen
• Ennen vasukeskustelua vanhempia pyydetään kotona käymään keskustelua lapsen kanssa päiväkodin arjesta annetun 

lomakkeen pohjalta
• Syys-lokakuussa lastentarhanopettajat käyvät lapsen vasukeskustelut vanhempien kanssa, tarvittaessa keskusteluun 

tilataan tulkki
• Kaikille 15.9. aloittaneille lapsille on avattu toimintasuunnitelma asiakastietojärjestelmä Efficaan
• Vasu keskustelussa sovitaan aikuisten toiminnalle tavoitteet ja millä pedagogisilla ratkaisuilla lapsen kehitystä tuetaan
• Vasukeskustelujen pohjalta laadimme ryhmän lapsille toiminnan suunnitelman
• Keväällä vanhempien kanssa pidetään keskustelu jossa arvioidaan onko toteutunut toiminta tukenut lapsen kehitystä, 

tukea tarvitsevien lasten kanssa keskustelu pidetään 3kk välein
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PK PIKKUTYLLIN KEHITTÄMISALUEET
Kielten rikas maailma
- lasten vuorovaikutustaitoja vahvistetaan antamalla keskusteluille aikaa, pysähtymällä kuulemaan lasta
- kieltä kehittäviä pelejä pelataan lasten kanssa päivittäin
- käymme kirjastossa lasten kanssa
- lapsille luetaan ja lorutellaan päivittäin
- vanhempia kannustetaan lukemaan lapsille

Kasvan liikun ja kehityn
- lapsille tarjotaan päivittäin liikunnallisia hetkiä
- leikkitaulu otetaan ulkona käyttöön joka ohjaa lapsia liikkumaan enemmän
- lasten kanssa voidaan tilastoida millä välineellä on kulkenut päiväkotimatkan
- vanhempia kannustetaan luopumaan rattaista

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus
- Henkilökunta keskustelee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteistaan
- Hankitaan lisää tietoa sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta

Päiväkodin turvallisuus
 hyvä perehdytys sijaisille ja uusille työntekijöille turvallisuusasioissa
 aikuisella on lapsilistat käytössä ja tiedossa vastuullaan olevat lapset
 lapset lasketaan aina siirryttäessä ulos ja sisään
 pihatoiminta on osa varhaiskasvatusta, jossa aikuinen havainnoi, ohjaa ja valvoo
 vanhempien kanssa sovittu porttien aukaisemisesta ja sulkemisesta
 kaverisuhteiden vahvistaminen pienryhmä toiminnalla
 henkilökohtaiset puhelimet eivät haittaa työntekoa
 retkilista jätetään toimistoon täytettynä ennen retkelle lähtöä
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LEIKKIIN KANNUSTAVA TOIMINTAKULTTUURI

• Päiväkodissamme jokaisella on oikeus leikkiin.
• Leikin ja vuorovaikutuksen kehitys kulkevat käsi kädessä.
• Henkilökunta osallistuu aktiivisesti leikkiin ja ohjaa lasta leikin aikana. 
• Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen ikätasoisen leikin ja leikkitaitojen kehittymisen kautta. Erityisesti 

ilta-aikaan ja viikonloppuisin on päiväkodissamme myös mahdollisuuksia pidempiin ja rauhallisempiin leikkeihin 
ja tekemisiin, koska lapsia on tuolloin vähemmän.

• Lapsen vertais- sekä ystävyyssuhteita vaalitaan. Ympärivuorokautisessa päiväkodissa lasten vaihtuvuus päivän 
aikana aiheuttaa sen, että samat kaverit eivät välttämättä ole aina paikalla. Aikuinen auttaa tarvittaessa kaverin 
löytämisessä.

• Lapset saavat valita leikin leikkitaulun avulla ja vaikuttaa leikkitaulun leikkivaihtoehtoihin
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DIGITALISAATIO VARHAISKASVATUKSESSA 

Pedagogisessa käytössä olevia mediavälineitä ovat : älypuhelin, tabletti, kamera, bluetooth kaiutin

Jokainen lapsiryhmä hyödyntää tablettia lasten kanssa toimiessaan mm pelaamalla ikätasoisia pelejä kuten ekapeliä 
sekä etsimällä tietoa, lastenlauluja ja kuvia lapsia kiinnostavista asioista

Digitalisaation kehittämiskohde
- Tabletti lisätään vaihtoehdoksi jokaisen ryhmän leikkitauluun
- Jokaisessa ryhmässä otetaan käyttöön 100 oivallusta mediareppuun materiaali

Varhaiskasvatusalueen yhteinen tavoite; 
• pedagogisen digiosaamisen kehittäminen ja jakaminen
• toimipisteissä otetaan aktiiviseen käyttöön - 100 ideaa mediareppuun
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YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ 

• Vanhempien kanssa käydään keskustelua päivittäin

• Perheille lähetetään viikkokirje oman lapsen ryhmästä, jossa kerrotaan toteutuneesta toiminnasta ja 
tulevista suunnitelmista sekä ajankohtaisista tiedotettavista asioista

• Ryhmissä otetaan käyttöön Instagram sovellus toiminnan dokumentointiin ja toteutuneesta 
toiminnasta tiedottamiseen

• Vanhempaintilaisuus pidetään syksyllä.

• Lasten kuulumisista tiedotetaan päiväkodin sisällä (palavereissa, päivälistoissa, raporttivihkoin jne.) 
siten, että eri vuorokauden aikoina työskentelevät aikuiset ovat tietoisia jokaisen lapsen kuulumisista 
ja henkilökohtaisista tarpeista.

• Teemme yhteistyötä alueen suomi toisenakielenä lastentarhanopettajan, kiertävän 
erityislastentarhanopettajan sekä lasten neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Tarvittaessa 
lastensuojelu, puhe- ja toimintaterapeutit, fysioterapeutit
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PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI

• Pedagogiset keskustelut toimivat varhaiskasvatuksen suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen tukena

• Kuvia toiminnasta voidaan tulostaa ryhmän eteistiloihin ja niiden avulla myös lapsi voi kertoa vanhemmalle
päivän kulusta, leikeistä ja retkistä. Toimintaa dokumentoidaan myös Instagramiin.

• Arvioimme toimintaa tiimipalavereissa ja talon pedagogisissa kokouksissa, vanhempien kanssa vasu- ja leops-
keskusteluissa sekä päivittäisissä kohtaamisissa. 

• Arvioimme toimintasuunnitelmaa ja kasvattajayhteisön toimintaa pedagogisissa kokouksissa ja yksikön
kehittämispäivillä. 

• Vanhemmat voivat arvioida toimintaa myös asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteydessä.
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TOIMINNAN ARVIONTI JA KEHITTÄMINEN 

• Havainnoimme lasten ja henkilökunnan toimintaa arjessa

• Viikoittaisissa tiimipalavereissa käymme läpi havaintoja ja arvioimme toteutunutta toimintaa jonka 
pohjalta suunnitellaan uutta toimintaa

• Henkilökunta arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työilloissa, kehittämispäivillä, talonkokouksissa, 
lastentarhanopettajien kokouksissa, tiimipalavereissa, kehityskeskusteluissa ja koulutuksissa

• Hyödynnämme lapsilta, huoltajilta, yhteistyötahoilta, työkavereilta saatua palautetta toiminnan 
kehittämiseen

• Ryhmien toiminnansuunnitelmia arvioidaan keväällä

• Lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa arvioidaan toteutunutta toimintaa yhdessä vanhempien kanssa
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