
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Suvi-Vilppula



Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Painopistealueemme tulevalle kaudelle

Varhaiskasvatusyksikkö Suvi-Vilppulassa toimitaan pienissä ryhmissä. Pienryhmissä toimimalla lapset tulevat paremmin kuulluksi ja 
lasten toiveita ja aloitteita voidaan ottaa paremmin huomioon. 

Leikki on keskeisellä sijalla toiminnassamme. Tarjoamme lapsille leikkiin aikaa ja tilaa sekä monipuolisia väliteitä. Tuomme 
keskusteluissa vanhempien kanssa myös esiin leikin merkitystä lapsille. Leikki ja leikin kehittäminen on tärkein 
kehittämiskohteemme tulevana kautena.

Hoito- ja kasvatushenkilöstö kulttuuriseen osaamiseen ja kielitietoisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Päiväkotien välillä jaamme 
tätä osaamista aktiivisesti työntekijöiden kesken ja otamme myös vanhemmat osalliseksi tuomaan omaa kulttuuriaan näkyväksi 
arjessa.

Toiminnassamme näkyvät ekologiset valinnat. Ohjaamme lapsia ekologiseen ajatteluun ja järjestämme perheille 
kierrätystapahtumia.

Vanhemmat ovat osallistuneet yksikön toimintasuunnitelman laatimiseen toiminnallisissa ja keskustelevissa 
vanhempaintilaisuuksissa. Näissä keskusteluissa on korostunut liikkumisen ja retkeilyn merkitys lapsille. Jokaisessa ryhmässä on
yksi retkipäivä viikossa, jolloin liikumme lähiympäristössä tai käytämme paikallisia kulttuuripalveluita. Tärkeä yhteistyökumppanimme 
on myös Stadin ammattiopisto Malmilla.
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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
Varhaiskasvatusyksikössämme voi  rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja. Sekä päiväkoti Suvessa ja päiväkoti Vilppulassa on molemmissa 
siirrytty yli 3 vuotiaiden lasten ryhmissä pienryhmätyöskentelyyn. Tämä on mahdollistunut uudenlaisella työvuorosuunnittelulla ja sopimuksilla 
tilojen käytöstä sekä tiiviillä yhteistyöllä toisten ryhmien kanssa. Tiimipalaverissa ja yhteisissä kokouksissa pysähdymme arvioimaan tapaamme 
toimia ja teemme tarvittavat muutokset rohkeasti. Maailma muuttuu, joten toimintatapojenkin pitää muuttua. Sovitut asiat kirjataan ja kaikki 
sitoutuvat sovittuun toimintamalliin.

Työntekijämme jakavat osaamistaan päiväkodin ja yksikön sisällä. Jokaisella on työntekijällä on omat sovitut vastuualueensa. 

Keskustelukulttuuria pidetään yllä sekä henkilöstön, että vanhempien suhteen. Kiireettömät kohtaamishetket niin henkilöstön kuin vanhempien 
kesken mahdollistavat aidon kuulemisen ja uusien ajatusten syntymisen.

Annamme toisillemme palautetta ja yhdessä keskustellen ja kokeillen kehitämme toimintaamme. Toimintasuunnitelma- prosessin aikana 
sovimme, että hoito- ja kasvatushenkilöstön pedagogiset keskustelut jatkuvat säännöllisesti. Molempien päiväkotien henkilöstöä kokoontuu 
ainakin kerran kuussa perjantaisin keskustelemaan ennalta sovitusta pedagogisesta aiheesta.
Koko henkilöstön erityisosaamisen jakamista mahdollistavat yksikön yhteiset kehittämispäivät.
Myönteinen ja positiivinen ilmapiiri viestittää hyvää mieltä ja turvallisuutta lapsille ja vanhemmille ja sellaisessa ilmapiirissä on hyvä 
työskennellä.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö

Päiväkodissa hoito- ja kasvatushenkilöstö havainnoi lapsia ja kuuntelee tarkalla korvalla lasten aloitteita.
Aikuiset ovat kiinnostuneita lasten omasta kulttuurista ja mielenkiinnon kohteista ja kyselevät aktiivisesti lapsilta näistä asioista. Lasten omat 
aloitteet näkyvät projekteissa ja leikkiympäristössä. Lapset ja aikuiset hankkivat yhdessä lisää tietoa ja pohtivat lasta askarruttavia asioita.

Pukemistilanteet porrastetaan, jotta myös näissä aikuiselle jää aikaa kuunnella lasta ja keskustella lasta askarruttavista asioista. Aikuiset 
ruokailevat lasten kanssa samassa pöydässä ja keskustelevat lasten kanssa.

Muutan kerran vuodessa järjestetään työpajatyyppisiä pitkäkestoisia projekteja, jossa koko päiväkoti on mukana. Aiheena voi olla esim. sadut, 
rakentelu tai muu lapsilta tullut aloite.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo
Kaikilla perheillä on oikeus osallistua ja tuoda omia ajatuksiaan ja toiveitaan esille kieli ja kulttuuritaustasta huolimatta. Varmistamme kaikkien 
vanhempien osallisuuden varaamalla keskusteluihin tulkkeja ja rakentamalla vanhempainillat niin, että keskusteluille ja vanhempien esiin 
tuomille asioille on riittävästi aikaa. 

Toiminnan lähtökohtana on lasten mielenkiinnon kohteet. Lapsia haastatellaan ja sadutetaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä,  
lapset ovat mukana itse kertomassa toiveistaan, heti kun se ikätasoisesti on mahdollista.  
Toiminta suunnitellaan niin, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Kommunikoinnin apuna käytetään esim. tukiviittomia ja 
kuvia.
Tytöillä ja pojilla on samat mahdollisuudet osallistua kaikkiin leikkeihin ja kaikkeen toimintaan.
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Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus
Päiväkodissa lapselle opetetaan suomenkieltä ja suomalaista kulttuuria. Lapsella on kuitenkin oikeus ilmaista itseään myös omalla 
kotikielellään. Perheiden eri kieli ja kulttuuritaustat halutaan tuoda näkyväksi päiväkodissa. Perheet voivat tehdä esittely postereita, jossa on 
kuvia ja esim. äidinkielisiä tervehdyksiä.
Perheiden kulttuuriin ja uskontoon liittyvät toiveet otetaan huomioon esim. ruokailuun, siisteyskasvatukseen ja juhliin liittyvissä järjestelyissä.
Yksikön päiväkotien välillä jaetaan kulttuurista osaamista. Hoito- ja kasvatushenkilöstö käy aiheesta keskusteluja ja pysähtyy arvioimaan omia 
uskomuksiaan ja asenteitaan sekä hakee jatkuvasti tietoa eri kulttuureista. 
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä 
elämäntapa
Jokainen lapsi otetaan aamulla vastaan tervehtien, niin että hän tuntee itsenä tervetulleeksi. Aikuiset auttavat lasta löytämään paikkansa 
ryhmässä ja vahvistavat ryhmän yhteishenkeä leikkien avulla. Aikuisen malli on tärkeä lapselle. Kaikki päiväkodin aikuiset kiinnittävät huomiota 
siihen, kuinka  lapsille ja toisille aikuisille puhutaan. Lapsille annetaan positiivista palautetta toiminnasta ja konfliktitilanteet käsitellään niin, että 
kaikkia osapuolia kuunnellaan. Kiusaamista ehkäistään ennalta sopimalla lasten kanssa yhdessä ryhmän säännöt ja huolehtimalla, että kaikki 
noudattavat niitä. Aikuiset auttavat lasta tunteiden sanoittamisessa keskusteluilla ja esimerkiksi tunnekorttien avulla. 
Jos kiusaamista esiintyy, siihen puututaan heti. Lasten kanssa pohditaan, kaveritaitoja ja keksitään yhdessä positiivisia keinoja suuttumuksen 
purkamiseen.

Lapsia ohjataan liikkuvaan elämäntapaan. Esteitä lasten liikkumiselle poistetaan aikuisten asenteita muuttamalla ja toimintaympäristöä 
muokkaamalla. Lasten omaehtoista liikkumista lisätään niin sisällä kuin ulkona ja varmistetaan sille sopivat tilat ja välineet jokaisessa 
ryhmässä. Liikuntavälineet tuodaan kaapista lasten saataville ryhmään. Kävelyretkillä pienimmätkin jättävät rattaat päiväkotiin ja myös 
vanhempien kanssa keskustellaan arkiliikunnan tärkeydestä.

Päiväkodin henkilökunta ottaa kestävän kehityksen huomioon esimerkiksi leikkivälineitä ja materiaali hankittaessa. Päiväkodissa kehitetään 
kierrätystä ja yritetään vähentää jätteiden määrää. Perheille järjestetään kierrätystapahtumia, joissa voi vaihtaa esim. leluja ja urheiluvälineitä.
Kierrätysaiheisilla teemaviikoilla opastetaan lapsia kierrätykseen esim. kierrätysaiheisella liikuntaradalla. Kierrätysmateriaalia hyödynnetään 
toiminnassa esimerkiksi maitopurkeista tehdyillä isoilla rakentelupalikoilla. Kierrätyskeskuksen opetusmateriaalia ja työpajoja hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa.
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Oppimisen alueet
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Sadut ja lorut sekä riimittely kuuluvat päiväkodissamme jokaiseen päivään. Kielen opettamisen apuna käytämme kuvia ja 
muita puhetta tukevia keinoja kuten käsinukkeja ja pelejä.

Lapset saavat itse tehdä omia projektejaan ja ryhmän aikuiset auttavat teknisessä toteutuksessa ja tarvittavan materiaalin 
hankinnassa. Päiväkodissa on viikoittain yhteisiä musiikkihetkiä, joissa vaihtuvien teemojen parissa kokoonnumme kaikki 
yhteen musisoimaan. 
Luomme turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa lapsella ja aikuisilla on mahdollisuus kokeilla ja oppia yhdessä. 

Lapsi saa olla aktiviinen toimija ja etsimme yhdessä vastauksia lasta askarruttaviin kysymyksiin erilaisia viestintäkanavia 
hyväksikäyttäen.

Molemmat päiväkodit osallistuvat valtakunnalliseen ILO KASVAA LIIKKUEN ohjelmaan. Päiväkodin hoito- ja 
kasvatushenkilöstö kiinnittää aktiivisesti huomiota lasten liikkumisen mahdollisuuksiin niin sisä- kuin ulkotiloissa. 
Hyödynnämme odottelutilanteet liikkumiseen ja vältämme lasten turhaa istuttamista. Aikuiset tsemppaavat iloisella asenteella 
lasta mukaan liikkumaan-



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



Ajattelu ja oppiminen
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Vanhemmat ovat pitäneet tärkeänä, että lapset voivat päiväkodissa valita itse leikkinsä. Ryhmissä olevat kuvitetut leikinvalintataulut auttavat 
lasta valitsemaan leikkejä, vaikka lapsella ei vielä olisi suomenkielen taitoa. Aikuisten mukana olo leikeissä opettaa lapselle sosiaalisia suhteita  
ja rikastuttaa lapsen kieltä sekä vie leikkejä eteenpäin.
Vanhempaintilaisuuksissa on toivottu myös paljon retkiä. Retkillä lapsella on tilaisuus oppia, esim. turvallista liikkumista lähiympäristössä ja 
tehdä havaintoja luonnosta sekä rakennetusta ympäristöstä. 
Lapsen tiedonhaluun vastataan ja etsitään yhdessä tietoa lasta askarruttaviin asioihin esim. kirjoista ja internetistä.
Aikuiset tekevät lapille oppimista näkyväksi esim. dokumentoimalla lapsen ajatuksia ja töitä lapsen omaan kasvunkansioon. Näihin
dokumentteihin voimme palata keskusteluissa ja lapsella on mahdollisuus arvioida omaa kehitystään. Lapsen onnistumisen kokemuksista 
iloitaan yhdessä.



Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Päiväkodissamme kohtaamme jokaisen perheen kunnioittavasti. Vanhemmilla on jo aloituskeskustelussa mahdollisuus kertoa oman perheensä 
kulttuurista ja arvoista. 

Vanhemmille korostetaan kotikielen ja kulttuurin merkitystä ja kannustetaan esim. oman kielisten satujen lukemiseen. 
Päiväkodin kulttuurinen moninaisuus halutaan näkyväksi päiväkodin arjessa. Pienimpien ryhmissä on ”mökki- tai nalleprojektit”, joissa perheet 
itse askartelevat ja tuovat esille perheenjäsenet ja muut lapselle tärkeät ihmiset ja asiat valokuvin ja tekstein. Tutustumme ryhmissä toistemme 
kulttuureihin ja opettelemme erikielisiä tervehdyksiä.

Vuorovaikutusvastuu on aina päiväkodin henkilöstöllä. Vaikka yhteinen kieli puuttuu, hoito- ja kasvatus henkilöstö viestii lapsen päivästä 
vanhemmille. Päivän toiminnasta kertovat valokuvat avaavat vanhemmille päiväkodin arkea. Reissuvihkoon lapsen kanssa yhdessä liimatut 
kuvat tai lapsen piirtämä kuva esim. retkestä auttaa lasta kertomaan päivästänsä vanhemmille omalla kotikielellä.
Järjestämme myös vapaamuotoisia tilaisuuksia, kuten kulttuurien iltoja, jossa tarjoamme vanhemmille tilat ja annamme vanhempien ja lasten 
ideoida illan sisällön oman kulttuurinsa leikkejä, lauluja, tanssia ja ruokia esitellen. On tärkeää tarjota vanhemmille ja lapsille paikka, jossa 
tutustua toisiinsa.

Erilaisista kulttuuritaustoistaan huolimatta kaikki päiväkotimme lapset ovat Helsinkiläisiä ja Malmilaisia. Retkeilemällä lähimetsiin, urheilukentille 
ja Malmitalolle vahvistamme lasten ja perheiden sidettä omaan asuinalueeseen. Vanhempain tilaisuuksissa vanhemmat voivat jakaa myös 
vinkkejä esim. lähiliikuntamahdollisuuksista ja retkikohteista toisille perheille..
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Päiväkodissa lasta ohjataan terveellisiin ruokailutottumuksiin. Kannustamme maistamaan kaikkia ruokia. Lasten omat toiveet otetaan 
huomioon ruokailutilanteissa esim. ruuan määrän suhteen. Ruokailutilanteet tehdään rauhallisiksi ja lasten kanssa keskustellaan 
erilaisista ruokakulttuureista. Perheiden omaan kulttuuriin liittyviä toiveita ja sopimuksia noudatetaan myös ruokailussa tarkasti. 

Jokaisen vanhemman kanssa keskustellaan lapsen levon tarpeesta päiväkotipäivän aikana. Iltapäivän toiminta järjestetään niin, että 
lapset jotka eivät nuku päiväunia, voivat satuhetken jälkeen nousta leikkimään. Oppimisympäristöä suunniteltaessa otetaan 
huomioon, että ryhmätiloissa on varattu paikka myös rauhalliseen oleiluun esim. lukunurkkaus.

Liikkuminen ja ulkoilu on osa päivittäistä toimintaa. Lasten liiallista istumista vältetään ja liikuntavälineitä pidetään ryhmissä esillä 
omaehtoista liikkumista varten. Pihasäännöistä keskustellaan ja turhia lasten liikkumista ehkäiseviä sääntöjä karsitaan. Aktiivinen 
aikuinen kannustaa omalla esimerkillä lapsia liikkumaan.  Kiinnitämme erityistä huomiota liikkumattomiin lapsiin ja houkuttelemme 
heitä mukaan yhteisiin liikuntaleikkeihin. Päiväkodissa on viikoittain yhteisiä liikunnallisia aamupäiviä, jolloin kaikki lapset ja aikuiset 
leikkivät liikkuen.  Ryhmissä järjestetään lapsille ”välipalaliikuntaa” odotushetkillä istuttamisen sijaan.

Lapset opettelevat kaverisuhteita ja itsesäätelytaitoja ikätasoisesti. Isommat lapset ovat itse mukana laatimassa ryhmän sääntöjä.

Aikuisen kannustava esimerkki luo turvallisen ilmapiirin opetella uusia asioista. Lapselle annetaan aikaa opetella uusia asioita ja 
kannustetaan omatoimisuuteen esim. pukemistilanteissa. Lapsen annetaan rauhassa itse tehdä ne asiat mitä hän jo osaa.
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Monilukutaito ja tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen
Vanhempaintilaisuuksissa keskustellaan lapsen ruutuajasta ja turvallisesta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä. 
Päiväkodin henkilökunta päivittää omaa osaamistaan ja omia asenteitaan digitaalisten välineiden käytössä.
Lapset saavat tutkia ympäristöään esim. retkillä kameroiden ja tablettien avulla.
Hoito- ja kasvatushenkilöstö suhtautuu myönteisesti lasten omaan kulttuuriin ja mahdollistaa sen näkymisen esim. leikeissä ja 
projekteissa.
Uuden teknologian ohella myös perinteiset kirjat ovat jokapäiväinen osa toimintaamme päiväkodissa.
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Osallistuminen ja vaikuttaminen
Lapsille annetaan ryhmässä mahdollisimman paljon puheaikaa. Ryhmän aikuiset ovat aidosti kiinnostuneita lasten asioista ja kyselevät 
aktiivisesti lasten mielipiteitä. Lapsia haastattelemalla ujoimmankin lapsen toiveet ja mielenkiinnonkohteet tulevat esille.

Silloin kun lapsen toiveita toiminnan sisällöstä ei ole mahdollista toteuttaa, asia perustellaan lapselle tai kerrotaan, milloin toive on 
mahdollista toteuttaa.
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Oppimisympäristö
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa 
kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan 
tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 
vuorovaikutusta.



Oppimisympäristö
Lapset toimivat pienryhmissä, joilla on omat ”kotialueensa”. Ryhmissä on pääsääntöisesti lastenhoitaja ja lastentarhanopettaja 
sekä 14 lasta. Alle kolmevuotiaat toimivat kolmen aikuisen ryhmissä. Päivän aikana lapset jaetaan vielä pienempiin ryhmiin 
päivän toiminnan mukaisesti. 

Sisätiloja käytetään joustavasti ja kaikki tilat ovat kaikkien ryhmien käytössä. Myös käytävätilat ovat leikkikäytössä ja 
mahdollistavat esim. lasten omatoimiset liikuntaleikit. Näihin tarvittavat välineet ovat lasten saatavilla.

Jokaisella ryhmällä on 1 retkipäivä viikossa, jolloin poistutaan päiväkodin piha-alueelta. Lähiluonto ja urheilukentät ovat 
viikoittaisia retkikohteita. Kaikki ryhmät ovat vierailleet myös oman alueen kirjastossa ja Malmitalon tapahtumissa. 

Koko päiväkodin henkilöstö on vastuussa kaikista lapsisista.
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Leikki ja monipuoliset 
työtavat
Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa 
tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 
oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia 
tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 
oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on 
mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa. 



Leikki ja sen merkitys 
Ryhmän aikuiset vastaavat sitä, että kaikki lapset pääsevät mukaan leikkiin. Tämä onnistuu siten, että aikuiset seuraavat aktiivisesti lasten 
leikkejä ja  ovat itse mukana leikeissä. Aikuinen saa myös heittäytyä ja hullutella lasten kanssa.
Vanhempien kanssa on sovittu, että pihaleikeissä on ainakin yksi aktiivinen aikuinen pelaamassa ja liikuttamassa lapsia, toisten huolehtiessa 
valvonnasta.
Ryhmän aikuiset kuuntelevat tarkalla korvalla lasten toiveita ja mielenkiinnonkohteita. Tuomme uutta materiaalia leikkeihin ja projekteihin 
tarpeen mukaan. Lapsille annetaan mahdollisuus käyttää leikkivälineitä luovasti. 

Lasten leikkejä dokumentoidaan esim. valokuvaamalla ja näin saadaan lasten leikkitilanteet myös vanhemmille näkyväksi.
Lasten leikkejä arvostetaan ja leikille annetaan aikaa ja rauhaa.
Kierrätetään leikkivälineitä, esim. rakentelumateriaaleja ryhmästä toiseen. 
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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
Jokaisen perheen kanssa käydään syksyllä keskustelu, jossa tehdään lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma.  Suunnitelmaa arvioidaan 
vanhempien kanssa tarpeen mukaan, mutta viimeistään kevään lopussa. 

Ryhmän toimintasuunnitelman pohjana on vanhempien kanssa käydyt keskustelut lapsen mielenkiinnon kohteista ja yksikön toiminta 
suunnitelma. Tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa arvioidaan ryhmän toimintasuunnitelmaa.

Ryhmän aikuiset ja lapset itse dokumentoivat leikkiä. Vanhemmille ja lapsille järjestetään kevään lopuksi tilaisuus, jossa he voivat arvioida 
kuinka olemme onnistuneet leikin kehittämisessä.

Käsittelemme vanhempien kanssa asiakaskyselyjen tuloksia vanhempaintilaisuuksissa. 

Yhteisissä pedagogisissa keskusteluissa päiväkodin henkilöstö arvioi toimintaansa.
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Ryhmän toiminnan 
arviointi



Arvioimme miten onnistumme:
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• Ryhmien hoito- ja kasvatushenkilöstö arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti viikoittaisissa tiimipalavereissa. Esityslistalla ovat aina 
ensimmäisenä lapset.  Arvioimme, kuinka olemme vastanneet lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa asetettuihin tavoitteisiin ja 
muokkaamme oppimisympäristöä ja omaa toimintaamme kunkin lapsen ja lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi. 

• Tiimikehityskeskustelut käydään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Näissä keskusteluissa esimies ja ryhmän henkilöstö käyvät läpi 
ryhmän toimintasuunnitelmaa ja arvioivat sitä, kuinka yksikön toimintasuunnitelma toteutuu käytännössä lapsiryhmän toiminnassa.

• Ryhmän hoito- ja kasvatushenkilöstö arvioi omaa toimintaansa jatkuvasti. Vanhemmilta ja lapsilta tulevaan palautteeseen reagoidaan 
välittömästi. 



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
Huoltajien osallisuus 
Vanhemmat saavat päivittäin tietoa lapsensa päivän sujumisesta päiväkodissa. Ryhmät tiedottavat perheitä tulevista tapahtumista 
viikko/kuukausitiedotteilla. Päiväkodin Facebook sivuilla on kuvia ja tunnelmia päiväkodin tapahtumista ja projekteista.
Molemmissa päiväkodeissa järjestetään osallistavia vanhempain tilaisuuksia, joissa pääosa on keskustelulla. Syksyllä 
vanhempaintilaisuuksissa oli aiheena uusi vasu ja vanhemmat saivat kommentoida toimintasuunnitelman otsikoiden alle ja esittää toiveitaan, 
sekä keskustella henkilöstön kanssa. 
Muutaman kerran vuodessa järjestetään talon yhteisiä tai ryhmien omia ”porttikahveja” joissa perheet voivat osallistua toiminnan suunnitteluun 
ja arviointiin lasta hakiessaan.

Molemmissa päiväkodeissa järjestetään ns. ”hakuhyppelyitä”, joissa perheet yhdessä voivat liikkua päiväkodin pihalla iltapäivällä.

Äitienpäivä, isänpäivän ja muiden juhlien yhteydessä järjestetään lapsille ja vanhemmille yhteistä puuhaa, esimerkiksi toiminnallinen 
joulupolku.

Vanhemmat ja isovanhemmat ovat tervetulleita ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa kanssamme. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat 
järjestäneet päiväkodilla esim. satutuokioita, musisointia tai nukketeatteria. Vanhempain tilaisuuksissa vanhemmat ovat ideoineet esim. 
työpaikkavierailuja joista tänä vuonna on toteutunut ainakin vierailu Malmin lentoasemalle ja paloauton vierailu päiväkodin pihaan. 
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Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen

Päiväkodin johtaja sopii perheen kanssa tutustumisjaksosta ennen päivähoidon aloitusta. Tutustumisjakso on yleensä noin viikon mittainen.
Tutustumisjakson aikana lapsi käy vanhempiensa kanssa päiväkodin pihassa ulkoilemassa ja sisällä leikkimässä ja jakson aikana käydään 
myös aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa vanhemmat voivat kertoa kaikki lapsen hoitoon ja aloituksen onnistumiseen olennaisesti liittyvät 
asiat. Vanhemmat saavat aloituskeskustelussa myös tietoa päiväkodin arjesta ja käytänteistä.
Varsinainen hoito aloitetaan yleensä niin, että aluksi lapsi on vain vähän aikaa hoidossa ilman vanhempia ja hoitoaikaa pidennetään 
ensimmäisen viikon aikana asteittain. Lapsi voi tuoda päiväkotiin mukanaan itselle tärkeän lelun ja vaikkapa valokuvan perheestään. Suomea 
ymmärtämättömän lapsen vanhempien kanssa voidaan sopia joku lohdutussana lapsen kotikielellä. Myös kuvitettu päiväjärjestys ryhmätilassa 
auttaa lasta hahmottamaan päivän tapahtumia. Kuvia käydään lapsen kanssa yhdessä katsomassa. Kun lapsi on ollut päiväkodissa noin 1-2 
kuukautta, käy ryhmän lastentarhanopettaja vanhempien kanssa keskustelun, jossa tehdään lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma.
Suunnitelmaa arvioidaan tarpeen mukaan, mutta viimeistään kevään lopussa.
Lapsen siirrosta toiseen ryhmään keskustellaan aina vanhempien kanssa. Lapsi käy tutun hoitajan kanssa aluksi leikkimässä uudessa 
ryhmässä ja ryhmän henkilökunta varmistaa, että tieto lapsen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä siirtyy myös uuteen ryhmään. Ryhmien 
välisellä yhteistoiminnalla varmistetaan, että kaikki talon aikuiset tulevat lapsille tutuiksi ja siirtymiset ryhmästä toiseen sujuvat helpommin.
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Helsingin yhteiset tavoitteet 
vuodelle 2017

Molemmista päiväkodeista on tehty ahkerasti vierailuja paikalliseen kirjastoon. Päiväkoti Vilppulassa kahden ryhmän lapset tekivät 
päiväkodissa kirjaprojektin, jonka tuotoksia oli esillä näyttelyssä Malmitalon kirjastossa. Perheitä kannustettiin tutustumaan 
näyttelyyn.

Vilppulan lapset ovat osallistuneet viikoittain kirjaston satutunneille.
Päiväkoti Suven pihaan tilattiin syksyllä kirjastoauto ja siellä vierailivat 
kaikki ryhmät. Päiväkoti Suvessa järjestettiin joulupolulla perheille lukuseikkailuteemalla kirjapaja.

Molemmissa päiväkodeissa on järjestetty syksyn 2017 aikana vanhempaintilaisuudet, joissa vanhemmat ovat voineet osallistua 
toimintasuunnitelman tekemiseen. Lapsia on haastateltu ikätason mukaisesti ja lasten mielenkiinnon kohteet on otettu huomioon
projekteissa ja retkikohteissa. Myös vanhemmat ovat ehdottaneet retkikohteita tai tulleet esittelemään työtään päiväkotiin.  
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