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Tässä kuvataan, miten varhaiskasvatusta Melkko-Särjessä pedagogisesti ja 

käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön 

varhaiskasvatustoiminnan kuvaus

Toimintasuunnitelmassa kuvataan yksikön kehittämiskohteet (jotka 

korostettu vihreällä)

Asiakirjaa muokataan vanhempien kommentoinnin mukaan

Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmaprosessista saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, 

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu perusteisiin.

Toimintasuunnitelma Melkko-Särki



Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-

2021 

Helsingin Varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma

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/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Varhaiskasvatus/HKI_VASU_FIN_A4_sivuittain_DIGI_100dpi.pdf
https://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf


TOIMINTAKULTTUURI YKSIKÖSSÄMME: 

VUOROVAIKUTUKSESSA. YHDESSÄ. IHMETELLEN. LEIKKIEN. 

Hyvinvointi on varhaiskasvatuksessa sitä, että pidämme huolta yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Hyvinvointia ja turvallisuutta 

Melkko-Särjessä on kiireettömyys, syli, lohdutus, läsnäolo ja yhteisöllisyyden luominen ja - ylläpitäminen lapsiryhmissä ja työyhteisössä. 

Lapsen tunne turvasta ja hyvästä päiväkotipäivästä on kaiken toiminnan perusta.

Hyvinvointia tuo lapselle strukturoitu päivänkulku, joka sisältää toiminnan lisäksi riittävän ulkoilun, levon ja ravinnon. Erilaiset toimintahetket sisältävät päivittäistä 

liikuntaa, leikkiä, tutkimista ja retkeilyä hyvin suunnitellussa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Henkilökunta osaa toimia joustavasti ja muuttaa toimintaa 

tarvittaessa lasten edun mukaisesti (dia 5). 

Lapset tulevat kuulluksi toiminnan suunnittelussa. Järjestämme toimintaa lasten kiinnostusten mukaan. Huomioimme lapset yksilöinä ja kohtaamme lapset tasa-

arvoisesti, myös otamme huomioon toimintaa suunnitellessa erilaiset persoonat. Tuemme myös lapsia ottamaan muita huomioon (niin lapsia kuin aikuisia).

Ryhmissä opetamme myös lapsille eri kulttuuritaustojen kunnioittamista

Arjessa opetamme lapsille turvataitoja, vuorovaikutustaitoja sekä tapakulttuuria.

Otamme vanhempien toiveita huomioon mahdollisuuksien mukaan toimintaa suunnitellessa. 

Esimiehen rooli on tärkeässä osassa työyhteisön osallistamisessa. Omaan työhön työntekijät pystyvät vaikuttamaan muun muassa kehityskeskustelussa, joissa 

asetamme kullekin vuodelle tavoitteita. Hoito- ja kasvatushenkilöiden vastuulla on huolehtia omasta hyvinvoinnista: levon ja työn tasapainosta.

Melkko-Särjen henkilökunnan yhteiset tapahtumat työpaikalla ja tapaamiset vapaa-ajalla edesauttavat hyvinvointia ja me-hengen syntymistä (dia 6). 

Päiväkodin aikuinen on mallina hyvälle sosiaaliselle vuorovaikutukselle. 

Jokainen aikuinen osaa toimia hätätilanteen sattuessa ja on tutustunut turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan

Luomme turvallisen ja luottavaisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä viettää päivänsä. Kaikessa toiminnassa koko henkilökunta on yhdessä vastuussa lapsista. 

Henkilökunta informoi esimiestä ja muita ryhmiä retkistä whatsapp-ryhmässä. Retkelle lähtiessä huomioimme turvallisuuden ottamalla mukaan puhelimen, 

vanhempien yhteystiedot, ensiapuvälineet ja mahdolliset lääkkeet. Retkillä kuljetaan turvaliivit päällä.
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Päiväkoti Särjessä tehdään paljon retkiä. Pihalla ja puistoissa leikitään ryhmäliikuntaleikkejä, joiden avulla on kiva harjoitella kaveritaitoja ja 
saada lasten sanoin "sydän pumppaamaan" 
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Särjen henkilökunnalla on päivittäisessä käytössä kehutaulu, jolla piristetään 

työkavereiden päivää ja annetaan positiivista palautetta
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OPPIMISYMPÄRISTÖ YKSIKÖSSÄMME

Koemme työyhteisössä tärkeänä hyvän jakamisen ja yhteistyön mikä tarkoittaa:

- toiminnan suunnittelua ja toteuttamista lasten vahvuuksien, toiveiden ja tarpeiden kautta

- lelujen ja tilojen jakamista ryhmien kesken

- lapsen päivän kuulumisten kertomista vanhemmille myönteisessä ja rakentavassa hengessä.

Palautteen jakaminen on kirjattuna tiimisopimuksiin (kuinka annamme palautetta lapsille, vanhemmille ja työkavereille) 

Leikki on peruspilari lapsen kehityksessä. Leikkiessä lapsi oppii eri taitoja ja jäljittelee arkea. Leikki näkyy kaikessa toiminnassa, mitä

päiväkodissamme teemme. Lasten sovittuja leikkiryhmiä muutellaan. Kaikki missä aikuinen on aktiivisesti mukana kiinnostaa myös

lasta. Lasten aktiivista toimintaa rohkaistaan

Fyysisen oppimisympäristön järjestämme lapsiryhmän tarpeiden ja ikätason mukaisesti. Otamme kaupunkiympäristön mukaan

oppimiseen ja leikkiin; teemme retkiä ympäri kaupunkia, jossa on loistavat mahdollisuudet oppimiseen. Henkilökunta informoi

esimiestä ja muita ryhmiä retkistä whatsapp-ryhmässä. Retkelle lähtiessä huomioimme turvallisuuden ottamalla mukaan puhelimen,

vanhempien yhteystiedot, ensiapuvälineet ja mahdolliset lääkkeet. Retkillä kuljetaan turvaliivit päällä parijonossa ja retkillä on mukana

aina vähintään kaksi aikuista.

Turvallisuus on päiväkodissa tärkeä asia rajoittamatta liikaa toimintaa. Järjestämme tilat ja kalusteet niin, että ne ovat lapsen 

turvallisuuden kannalta toimivia. Pihalla toimintaympäristö on turvallinen sekä aikuinen valvoo, ohjaa ja neuvoo ulkona tapahtuvaa 

toimintaa. Aikuinen on mahdollisuuksien mukaan mukana lasten leikeissä (dia 8)

Painotamme yhdessä toimisen kulttuuria kaikkien lasten kesken ja kaikkien ryhmien kesken.

Ryhmästä nousevia lapselle tärkeitä asioita nostetaan keskiöön ja sitä tarkastellaan maistellen, haistellen, tunnustellen, katsellen, 

jutellen ja tutkien. 

Kehitämme kaveriryhmätoimintaa eri talojen ryhmien kesken retkeillen ja toisten toimintatiloihin tutustuen.
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Lapset ovat olleet yhdessä ryhmässä tänä syksynä erittäin innoissaan NinjaGo -lastenohjelmasta. Lähes joka päivä 

on leikitty ninjoja; tehty ninjatemppuja, muunneltu tuttuja lastenlauluja ninjalauluiksi, askarreltu ninja-askarteluja 

sekä leikitty lähimetsässä ninjaleikkejä. Oheisessa kuvassa ninjamiekat asianmukaisesti ojossa niskassa, 

valmiina toimintaan! Toisessa kuvassa harjoitellaan eri värejä rakentamalla erivärisiä ninjamaailmoja

Lasten vasuun kirjatut pedagogiset tavoitteet on huomioitu ja niitä käytetään ryhmän toiminnan 

suunnittelun pohjana. Jokainen ryhmä kuvaa pedagogisesti vähintään yhden lasten ideoista 

käynnistyneen prosessin. Kuvissa yhden ryhmän esimerkki.
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TOIMINNAN ARVIONTI JA KEHITTÄMINEN 

YKSIKÖSSÄMME

Dokumentointi. Älylaitteet (tabletit ja älypuhelimet) mahdollistavat valokuvauksen dokumentoinnin yhtenä välineenä. Lapset myös 

itse kertovat, piirtävät ja valokuvaavat omaa toimintaansa. Lasten töitä on esillä lapsia ja vanhempia varten, osa töistä kerätään 

jokaisen lapsen omiin kasvunkansioihin.

Arviointi tapahtuu havaintojen kautta. Havainnoidaan eri tilanteita ja niiden kautta arvioidaan toimintaa. Kehittämiskohteita löytyy 

aina. Aina voi tehdä jonkun asian paremmin ja keksiä uusia tavoitteita leikin mahdollistamisen kehittämiseksi! Heti syksyllä sovitaan 

tiimissä monipuolisen leikin mahdollistaminen. 

Osaamista jaetaan henkilökunnan yhteistapaamisissa (säännölliset talonkokoukset, tiimikokoukset, mentoriparien tapaamiset, 

pedakokoukset), aikuisten päivittäisissä keskusteluissa sekä whatsapp-ryhmässä tiedotetaan hyvistä ideoista. Arvioimme olemmeko 

panostaneet toimintaan riittävästi ja miten toimintaa kehitetään.

Lapset itsearvioivat omaa toimintaansa aktiivisesti. Lapsia kuvataan sekä he itse kuvaavat toimintaa ja visuaalista dokumenttia 

arvioidaan yhdessä lasten kanssa.

Vanhempien kanssa arvioimme toimintaa haku- ja tuonti- tilanteissa sekä vasu- ja leops keskusteluissa, vanhempainilloissa ja 

asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta. 
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Digitalisaation tavoite 

varhaiskasvatuksessa  

Varhaiskasvatusalueen Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölö yhteinen 

digitalisaation tavoite on pedagogisen digiosaamisen kehittäminen ja 

jakaminen.

Alueellamme järjestetään digityöpajoja, johon henkilökunnalla on 

mahdollisuus osallistua.

Melkko-Särjen digitalisaation tavoite on, että jokaisessa ryhmässä käytetään 

WhatsApp-viestintää vanhemmille päivittäiseen toiminnasta kertomiseen.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen yksikössämme

Lapsen ja vanhemman tutustuminen voi alkaa jo ennen päivähoitopäätöksen voimassaoloa. Tutustumisjakso voi kestää muutamasta 

päivästä viikkoon lapsen tarpeet huomioon ottaen.

Vanhemmat ja lapsi tulevat kuulluksi ja huomioiduksi aloittaessaan opinpolkua päiväkodissa.

Aloituskeskustelussa käydään läpi lapsen tavat ja tottumukset sekä vanhempien odotukset varhaiskasvatuksesta.

Aloituskeskustelun voi pitää myös ryhmän lastenhoitaja välittömästi lapsen aloittaessa tai harjoittelun aikana.

Aloituskeskustelussa kerrotaan myös talon toiminnasta, ryhmän toiminnasta sekä ryhmähoitomuodon mahdollisuuksista ja 

rajallisuudesta.

Annamme vanhemmalle ja lapselle aikaa sopeutua uuteen arkeen

Huomioimme niin lapsen kun perheenkin yksilöllisyyden, voimavarat, tarpeet sekä toiveet niin lapsen aloittaessa opinpolkunsa 

päiväkodissa kuin siirtyessä uuteen ryhmään talon sisällä.
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa vuosittain. 

Henkilökunta havainnoi, leikkii ja haastattelee lasta päiväkotiarjessa 

- Varhaiskasvatussuunnitelmaan laaditaan konkreettisia tavoitteita, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, esimerkiksi 

kerrotaan kuinka sosiaalisia taitoja, kielellisiä harjoitteita, pettymyksen sietämistä, keskittymistä, tarkkaavaisuutta, 

toiminnanohjausta, rauhoittumista ja kaverisuhteiden tukemista vahvistetaan 

Lapsen kehitystä tukevia tavoitteita arvioidaan tarvittaessa päivittäin.

Yhdessä sovitut tavoitteet näkyvät ryhmän toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, jotta lapsen oppiminen 

mahdollistuu

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tulostetaan aina vanhemmille sitä laadittaessa sekä siihen lisäyksiä tehdessä
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Lapsen Vasu toiminnan suunnittelussa

Henkilöstön lapsesta kokoamia havaintoja on käsitellään viikoittaisissa tiimikeskusteluissa .

Havainnoimme lapsien karkea- ja hienomotorisia taitoja sekä leikki- ja sosiaalisia taitoja sekä pienryhmätilanteita päivittäin.

Lapsen osallisuus sekä havainnointi nivoutuvat tiivisti yhteen.

Lasten ja huoltajien osallistuminen kehittämiseen ja arviointiin toteutuu:
• Toiminnallisissa vanhempainilloissa, yhteisissä juhlissa, vanhempaintoimikunnan toiminnan kautta ja kommentoimalla ryhmien 

whatsapp-ryhmissä

• Päivittäisissä ovensuukeskusteluissa, vanhempainvarteissa, aloitus-, vasu- ja leopskeskusteluissa

• Lasten haastatteluiden kautta, saduttamalla sekä toteuttamalla toimintaa joka vastaa lasten toiveita ja tarpeita

Kulttuurinen monimuotoisuus huomioidaan ryhmän toiminnassa esimerkiksi tutustumalla eri kulttuureihin taijuhlimalla toisen kulttuurin 

omia juhlia kuten kiinalaista uuttavuotta.
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YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ YKSIKÖSSÄMME

Yhteistyömuotoja vanhempien kanssa: päivittäiset kuulumiset, vanhempainillat, vasu-, aloitus- ja LEOPS-keskustelut sekä yhteiset tapahtumat

*

Viestinnässä käytämme jokaisessa ryhmässä toimivaa whatsapp-ryhmää perheille toiminnasta informoimiseen. 

Lisäksi jokainen ryhmä kertoo tulevasta toiminnasta sähköpostikirjeillä joko viikoittain tai kuukausittain arvioiden samalla mennyttä toimintaa.
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Suomen kielen kielitaidon tukeminen mahdollistaa osallisuuden 

kaikkeen toimintaan, vuorovaikutuksen muiden kanssa sekä tulla 

ymmärretyksi ja ymmärtää viestintää

Monialaiseen yhteistyöhön kuuluvat lähikoulu, Helsingin yliopisto, kirjasto, KELTO, S2-opettaja, neuvola, 

puhe- ja toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja erilaiset lasta tutkivat tahot

- Ryhmät tekevät yhteistyötä yhteisten tapahtumien merkeissä niin koulun kuin toisten varhaiskasvatusyksikköjenkin kanssa

-Melkossa ja Särjessä toimivat aktiiviset vanhempaintoimikunnat 



Helsingin yhteiset tavoitteet 

lukuvuodelle 2018-2019
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Lapsen Vasut toiminnan suunnittelussa

-Diat 11 ja 12 

Pedagogisen digiosaamisen kehittäminen ja jakaminen alueella 

- kaikilla ryhmillä on toimivat, arjen pedagogiikasta kertovat whatsapp-ryhmät 

vanhemmille

- järjestetään alueellisia työpajoja, jossa vastuuhenkilöinä ovat”digiagentit”, 

tammikuussa 2019

- hakeudutaan aktiivisesti koulutuksiin, jotka tukevat  digiosaamista

- toimipisteissä otetaan aktiiviseen käyttöön ”Sata ideaa mediareppuun” 

http://helmi.hel.fi/kasko/Documents/100%20Oivallusta%20mediakasvatukseen_.p

df

https://www.helsinkioppii.fi/fi/ajankohtaista/100-oivallusta-mediareppuun-

materiaali-julkaistu/

http://helmi.hel.fi/kasko/Documents/100 Oivallusta mediakasvatukseen_.pdf
https://www.helsinkioppii.fi/fi/ajankohtaista/100-oivallusta-mediareppuun-materiaali-julkaistu/

