
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Aada

Päiväkoti Aadassa on seikkailumieltä, siellä myös opitaan suomen kieltä.

Nyt me jo tiedetään synonyymit, monikoksi muuttaen ryyni on ryynit.  

Loikataan kaksi ja pyöritään kolme, onko se liikkaa vai matematiikkaa?

Aina ei tiedetä vastausta, eloton vai elollinen porkkanasta.  

Paljon on yhdessä nähty koettu,  jokaisella täällä on ystävä ja tuttu.
-Outi Virolainen-

Hyväksytty: 16.11.2020 Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat
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Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 

opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen 
pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa 
ja suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille, joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa 
toiminnalle asetetaan.

Ryhmän pedagoginen suunnitelma
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista nousevat pedagogiset 

tavoitteet ja toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan suunnittelulle.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan muodostavat Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot
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Leikkiin kannustava toimintakulttuurimme
• Leikki on motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapsi samalla oppii ja omaksuu tietoa.

• Yhteisömme kannustaa leikkiin ja vuorovaikutukseen, jossa toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.  

• Huolehdimme, että lapsilla mieluisaa tekemistä, turvallinen olo, leikkikavereita ja yhdessä tekemisen iloa!

• Huolehdimme yhdessä lasten kanssa leikkivälineistä ja leikkiympäristön siisteydestä.

• Leikki lähtee ensisijaisesti lapsen kiinnostuksen kohteista.
• Kuuntelemme, kyselemme ja toteutamme lasten toiveita.

• Olemme mukana lasten leikeissä:
• Havainnoimme leikkiä, jotta saamme tärkeää tietoa lapsen kehitystasosta.
• Kannustamme pitkäkestoiseen  leikkiin, kokeiluun, kekseliäisyyteen, 

itseilmaisuun ja mielikuvituksen käyttöön.
• Tuemme leikin kulkua.
• Ennakoimme ristiriitatilanteiden syntymistä. 
• Turvaamme rauhallisen leikkitilan.

• Arvostamme ulkoilua ja ulkoleikkejä.
• Käytämme lähialueiden metsiä ja puistoja leikkialueiden laajentamiseen.

• Osaamme tuoda leikkimieltä myös arjen toimiin.
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Leikkiympäristömme

• Suunnittelemme ja jaamme leikkitilat, niin että ne palvelevat lasta ja hänen tarpeitaan
• Rauhalliset leikkitilat
• Tilat energisiin leikkeihin ja juoksenteluun 
• Leikkien pysyvyys ja jatkuvuus

• Annamme lasten vaikuttaa osallisuuden ja aikuisen ohjauksen avulla ympäristöönsä 
• Mitä leluja ryhmässä on 
• Missä ne ovat esillä
• Lelut ja tarvikkeet ovat lasten tasolla helposti saatavilla

• Ryhmässä olevat lelut ja esineet vastaavat lasten ikä- ja taitotasoa sekä ovat 
kiinnostavia ja turvallisia

• Aikuinen rikastuttaa leikkiympäristöä kehittämällä ja ideoimalla niitä lasten kanssa
• Leikkiympäristöt voidaan muuttaa mielikuvitusmaailmaa vastaavaksi (esim. 

palikkaleikki linnaksi tai kerrostaloksi, pöydästä voi tulla tunneli tai pieni maja) 
• Lelujen monipuolinen käyttö, ns. ”yli rajojen” eikä leikkipaikkaan sidonnaisia

• Harjoittelemme lasten kanssa vastuullista lelujen ja esineiden käyttöä
• Kestävä kehitys ja ekologisuus kasvatuksessa 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
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Vuorovaikutustaitojen harjoittelu alkaa lasten 
kanssa leikkimällä. Leikin varhaisessa 
vaiheessa lapsi leikkii yleensä yksin tai 
rinnakkain. Aikuinen tiedostaa että heidän 
tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa 
välittyy mallina suoraan lapsille.

Vuorovaikutuksellista leikkiä ohjataan, 
rikastutetaan ja tuetaan lapsen sen 
hetkisen taitotason mukaan. Ohjataan 
lasta leikkimään kaikkien kanssa. 
Lapsille annetaan mahdollisuus itse 
ratkaista leikeistä syntyviä konflikteja. 
Tarvittaessa aikuinen antaa lapsille 
rakennuspalikoita ongelmien ratkaisuun.
Vuorovaikutustaitojen harjoittelussa 
käytetään hyväksi kirjallisuutta, 
keskusteluja, lauluja ja loruttelua.

Autamme lapsia luomaan 
ystävyyssuhteita. Jaamme heitä 
erilaisiin leikki- ja toimintaryhmiin, 
jotta yhteistyötaidot kehittyvät. 
Huolehdimme, että kukaan ei jää 
yksin. Käytämme kaveri- ja 
tunnetaitojen opetteluun apuna 
esimerkiksi lastenkirjallisuutta, 
draamakasvatusta ja yhteisleikkejä.
Esiopetusryhmissämme on 
käytössä ”Hyvien tekojen ja 
kauniiden puheiden purkki”. 
Positiiviset teot toisia kohtaan 
palkitaan kivillä. Purkin avulla 
ryhmässämme kuuluu päivittäin 
useita kehuja. Näin lapset saavat 
ymmärryksen mukavista teoista, 
huomio kiinnittyy positiiviseen ja 
lapset oppivat huomaamaan 
toistensa onnistumisia. Purkin 
täytyttyä vietämme yhdessä lasten 
suunnittelemat onnistumisen juhlat. 
Aikuiset huomioivat pienetkin 
positiiviset teot, jotta jokainen saa 
kokemuksia onnistumisista.

3-5-vuotiaat

1-3-vuotiaat

6-7-vuotiaat

Aadassa on oma kiusaamisen 
ehkäisysuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. 
Suunnitelmaa tehdessä on mietitty omia 
keinojamme vahvistaa kaveritaitoja ja 
ennaltaehkäistä ristiriitoja ja kiusaamista. Vuoden 
2020-21 kiusaamisen ennaltaehkäisyn 
suunnitelma on päivitetty Helsingin kaupungin 
KVO13-kiusaamisen vastaisen ohjelman 
periaatteiden mukaisesti.



• Yhteistyössä huomioidaan perheiden moninaisuus, huoltajuuteen ja 
vanhemmuuteen liittyvät kysymykset sekä lasten yksilölliset 
tarpeet.

• Yhteistyön perustana on keskinäinen luottamus, avoimuus ja
arvostus. 

• Päiväkodin keskinäinen yhteistyö on monialaista ja sujuvaa. Yhteisistä 
asioista keskustellaan viikoittain talon kokouksessa. 

• Talon sisäinen yhteistyö ja työyhteisön informaation kulku ovat tärkeitä meille.
• Otamme käyttöön 2021 digitaalisen portfolion, josta huoltajat saavat tietoa

lapsen päivän kulusta.
• Tiedotamme huoltajia pääosin sähköpostitse. 
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Yhteistyö & viestintä   ”Yhdessä ja yksilöinä lasten iloksi!”

Teemme yhteistyötä S2-opettajan, 
kiertävän varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan, neuvolan, perheneuvolan, 
terapeuttien, lastensuojelun, tulkkipalvelun 
sekä Pohjois- Haagan ala-asteen koulun, 

esiopetuksen psykologin ja kuraattorin 
sekä alueen muiden päiväkotien kanssa.

Samassa rakennuksessa toimii 
leikkipuisto Ida.

Lisäksi toimimme Haagan 
perhepäivähoidon lähipäiväkotina. 

Huoltajana vaikutan ja osallistun:
Aloitus-,Vasu-, Leops-ja Hyve4-
keskusteluissa
Asiakaskyselyiden ja –palautteen avulla
Vanhempaintilaisuuksissa
Tuonti-ja hakutilanteissa 
Vanhempainyhdistyksen kautta
Tiedän, että täällä on avoimet ovet 
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Luomme positiiviseen ilmapiiriin ja panostamme lämpimään, arvostavaan vuorovaikutukseen, jotta lapsilla on hyvä kielellinen oppimisympäristö ja lapsi 
oppii ja omaksuu kieltä osana arkielämän toimintaa.

• Sanallistamme toimintaamme.
• Reagoimme lasten sanallisiin ja ei-sanallisiin aloitteisiin, jotta he tuntevat tulevansa kuulluiksi, mikä on myös vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta 

erittäin tärkeää.
• Lapsille annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan.
• Vahvistamme lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. 

Monikielisyyden huomioiminen lähtee liikkeelle arjen pienistä asioista.
• Monikielisyyteen asennoidutaan positiivisesti ja että kielet nähdään rikkautena.
• Monikielisiä lapsia rohkaistaan leikkimään omilla kielillään.
• Varhaiskasvatuksessa jokaisella lapsella on oikeus käyttää äidinkieltään. Tiedostamme, että lapsen oman äidinkielen/-kielten kehittyminen toimii pohjana 

suomen ja muiden kielten oppimiselle.
• Tiedostamme ja ymmärrämme, että kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat. Kodeissa voidaan puhua useita kieliä ja lapsi voi 

omaksua niitä samaan aikaan.
• Henkilöstö tulee hyödyntämään Roihusten perheen (Kipinäkeskus) pelejä ja leikkejä varhaiskasvatuksessa. 
• Tarvittaessa lapsen kielellisten taitojen tukemiseksi laaditaan huoltajien kanssa kaksikielisyyden suunnitelma osaksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.
• Varhaiskasvatuksessa alkavia kielipolkuja suunnitellaan yhdessä esi- ja perusopetuksen kanssa, jotta lapselle voidaan taata kielen oppimisen jatkumo 

varhaiskasvatuksen jälkeen.

• Kielitietoisia käytänteitä varhaiskasvatuksessa esimerkiksi:
• Liikutaan yhdessä (palloleikki, pukemistilanne)
• Leikitään yhdessä (hiekkalaatikolla autoleikit, kahvilaleikki)
• Ilmaistaan yhdessä (askartelut, laulut)
• Tutkitaan yhdessä (luonto, ruokailutilanne, lepohetki, vesilätäkköleikit)    

Toteutamme esiopetuksessa kielimaistiaisia, niillä kielillä, joita ryhmiemme lapset myös kotonaan puhuvat. Samoin tutustumme lähikoulussa opetettaviin kieliin. 
Kielimaistiainen tarkoittaa sitä, että lapset kuulevat eri kieliä ja kiinnostus kieliin heräisi. Kuuntelemme esimerkiksi lastenlauluja eri kielillä ja Lukulumon avulla samaa 
satua voi kuulla usealla kielellä.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 9



Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021. 

Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja
siihen osallistuu koko yhteisö.

Aada on ollut yhdessä Pohjois-Haagan ala-asteen koulun ja muiden Pohjois-Haagan alueen päiväkotien kanssa
”Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus” ”pilottihankkeessa kehittämässä ehyttä opinpolkua päiväkodista kouluun. 
Meillä Aadassa:
• Kohtelemme lapsia kunnioittaen ja ymmärtäen lapsuuden itseisarvon.
• Kohtaamme ja huomioimme lapsen yksilönä. 
• Tunnemme sukupuolisensitiivisen kasvatuksen. 
• Toimimme huomioiden erilaiset kulttuuritaustat. 
• Tuemme lasten mahdollisuuksia ilmaista omaa kulttuuriaan ja kotikieltään.
• Tarjoamme kaikille perheille yhtäläiset mahdollisuudet tutustua ja osallistua päiväkodin toimintaan (Esim. riittävä ja 

tavoittava tiedottaminen, joka huomioi myös moninaiset asiointikielet.)
• Noudatamme varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Helsingin kaupungin kiusaamisen vastaista ohjelmaa (KVO13)
• Ajattelemme, että inkluusio on jatkuvaa oppimisen ja osallistumisen esteiden purkamista sekä kaikenlaisen syrjäytymisen 

ehkäisyä. 

Tavoitteemme:
1. Otamme MiniVerso-sovittelumallin käyttöön jokaisessa ryhmässä. Mallin avulla lapset oppivat itse löytämään ratkaisuja 

ristiriitatilanteissa.
2. Vahvistamme tunne-ja kaveritaitoja kaikissa kotipesissä.
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Tutustuminen:
• Lapsen aloittaessa meillä Aadassa, huoltajille varataan aika aloituskeskusteluun, jossa he saavat kertoa lapsestaan, perheestään sekä odotuksistaan 

ja toiveistaan. 
• Yhdessä käymme läpi perheen toiveita ja odotuksia, päiväkodin käytäntöjä, ryhmän toimintaa sekä päivärytmiä.
• Aloituskeskustelussa sovitaan toiveiden mukaan lapsen tutustumisesta ryhmään. Tutustumisjakso sovitaan yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti. 
• Jo alkuvaiheessa meille on ensiarvoisen tärkeää luoda luottamuksellisen ja turvallisen suhde lapseen ja hänen perheeseensä.
• Aamuisin huoltaja hyvästelee lapsensa ja me toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi päiväkotiin. 
• Lapsella voi olla mukana omia perhekuvia, unilelu/rätti ym. turvaa tuomassa.
• Järjestämme huoltajille aikaa keskustelulle tulo- ja hakutilanteissa, jotta kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata. 
• Meihin voi aina olla yhteydessä lasta askarruttavissa asioissa.

Siirtyminen toiseen ryhmään:
• Lapsiryhmät Aadassa muodostuvat pedagogisin perustein. 
• Kun lapsi siirtyy toiseen ryhmään tai yksikköön, käymme hyvissä ajoin keskusteluja lapsen ja huoltajien kanssa tulevasta muutoksesta. Kannustamme 

keskustelemaan siirtymästä myös kotona. 
• Jos ryhmän vaihtaminen tapahtuu toimintakauden aikana päiväkodin sisällä, lapsi aloittaa vierailemalla uudessa ryhmässä leikkien ja tutustuen uusiin 

kavereihin sekä aikuisiin. 
• Tarvittaessa järjestämme siirtoneuvottelun.

Lapsen vasu- ja leops-prosessi
• Havainnoimme lapsen ryhmässä toimimista, vuorovaikutustilanteita sekä ohjattua ja vapaata leikkiä. Lapsen mielenkiinnonkohteita, tarpeita ja

vahvuuksia selvitetään havainnoimalla lasta ja samalla huomioimalla lapsen pystyvyys itseilmaisuun erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Vanhemmille 
annamme kyselylomakkeen kotiin esitäytettäväksi. 

• Vasu – ja leops- keskustelu: varhaiskasvatuksen opettaja käy huoltajien kanssa keskustelun noin kahden kuukauden kuluttua lapsen päiväkodin 
aloituksesta. Keskustelussa sovitaan yhdessä tavoitteet ja kirjataan toimenpiteet lapsen yksilölliseen suunnitelmaan. Mietimme varhaiskasvatuksellisia 
tukitoimia yhdessä huoltajien kanssa heti, kun huolta nousee. Tarvittaessa keskusteluun osallistuu lapsen ja perheen yhteistyötahot, 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai tulkki. Lapsen äidinkieltä huomioidaan ryhmässä ja hyödynnämme suomi toisena kielenä opettajan 
konsultaatiotukea. 

• Arviointi: keskustelussa asetetaan uusi ajankohta, milloin arvioidaan tavoitteiden toteutumista sekä sitä, ovatko ne vastanneet lapsen kehityksen 
tarpeita. Arviointikeskustelun sisältö kirjataan lapsen vasuun. Arviointia käydään tarpeiden mukaan jatkuvasti huoltajan tuodessa ja hakiessa lasta 
päiväkodista. 

• Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman arviointikeskustelu käydään keväällä. Keskustelun pohjalta kirjattu leops siirtyy vanhempien luvalla kouluun.
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sekä vasu-ja leops-prosessi



Toimintakauden tavoitteet 
Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio otetaan käyttöön jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio kootaan 

kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. 
• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 

arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa

(kevät 2021). Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja 
ympäristöpalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja sukupolvien kohtaamiseen
kannustavaa Helsinkiä. 

Päiväkoti Aada on mukana kaksivuotisessa kielitietoisuutta ja monilukutaitoa tukevassa Lukuinto –hankkeessa.
Ideoimme ja toteutamme toiminnallisia ja yhteisöllisiä lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistamisen tapoja
varhaiskasvatuksessa ja esi- opetuksessa. Tuomme ohjattua kirjallisuuskasvatustoimintaa ryhmiin sekä tietoa lukutaidon 
merkityksestä henkilöstölle sekä vanhemmille. Hankkeen aikana teemme näkyväksi ja vahvistamme ryhmissä jo olevia hyviä
lukemisen edistämisen käytänteitä ja luomme uusia. 

Esiopetusryhmissä jatkuu Helsingin yliopiston ”Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa” –
hankkeeseen liittyvä tutkimus. Jatkossa tutkimus keskittyy siihen miten pahuutta ihmisen toimintaan liittyvänä ilmiönä vastustetaan 
kasvatuksessa ja miten esiopetustoimintaa sekä esiopetuksen ja koulun välistä siirtymää voisi tukea entistä paremmin 
moraalikasvatuksen näkökulmasta.

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet: 
• Rakennamme hyvää, yhtenäistä kasvatus-ja toimintakulttuuria (osaamisen jakaminen, yhdessä oppiminen, vastuualueista 

huolehtiminen)
• Vahvistamme positiivista pedagogiikkaa, vahvuuksien ja hyvän huomaamista yhteisössämme
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