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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.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu
• 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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Ahti-Hiekkalinna-Vellamon toimintakulttuuri
• Arvostamme jokaista lasta yksilöinä ja tarjoamme lapsille mahdollisuuden 

kahden keskiseen vuorovaikutukseen aikuisen kanssa
• Jokainen ryhmä lähettää huoltajille kuukausikirjeen, jossa kuvataan 

mennyttä toimintaa pedagogisesta näkökulmasta
• Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa 

niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla
• Kaikki lapset ovat yhteisiä kaikissa toiminnoissa
• Monikulttuurisuus näkyy yksikössä kunnioittamalla eri kulttuureja ja 

kulttuuritaustoista tulevia perheitä ja lapsia sekä tutustumalla eri 
kulttuureihin.
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Merihevosten esiopetusryhmän toiminta 
lukuvuonna 2020-2021
• Päiväkoti Hiekkalinnan, Merihevosten toiminnan suunnittelun 

pohjana ovat Leops-keskustelujen ja lasten mielipiteiden 
perusteella esille nousseet kiinnostuksen kohteet ja tarpeet.
LASTEN VAHVUUDET JA MIELENKIINNON KOHTEET

• Innokkuus
• Uteliaisuus
• Liikunnallisuus
• Rohkeus
• Metsä ja luonto
• Numerot ja kirjaimet

• RYHMÄN PEDAGOGISET TAVOITTEET
• Suomen kielen taidon vahvistaminen
• Yhdessä toimiminen ja oppiminen
• Tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen
• Kouluvalmiuksien vahvistaminen

• YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

• Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä 
ja koko esiopetusyksikköä tukevana yhteisöllisenä 
oppilashuoltona. Palvelut koostuvat esiopetuksen 
oppilashuollon psykologeista ja kuraattoreista sekä neuvolan 
terveydenhuoltopalveluista.

• Teemme yhteistyötä lähikoulun kanssa kerran kuussa 
järjestämällä yhteisiä toimintatuokioita.

• Teemme yhteistyötä Vellamon esiopetusryhmän kanssa 
järjestämällä kerran kuussa liikuntaeskarin.

• Osallistumme lisäksi mahdollisuuksien mukaan eri 
kulttuuritoimijoiden järjestämään toimintaan päiväkodin 
ulkopuolella.



Rapujen esiopetusryhmän toiminta 
lukuvuonna 2020-2021
• Vellamossa on esiopetuksessa olevia lapsia 17. Meillä on käytössä 2 huonetta leikkitilana 

ja liikuntasali sekä salin yläkerrassa pieni tila leikkimiseen. Lisäksi hyödynnämme 
käytävää leikkitilana. 

• Esiopetuksessa tavoitteenamme on kaveri- ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Lisäksi 
sanavaraston ja kertovan puheen kehitys on ryhmämme tärkeä tavoite. Harjoittelemme 
omista tavaroista ja vaatteista huolehtimisesta. Lisäksi opettelemme oman vuoron 
odottamista ja puheenvuoron pyytämistä. 

• Käsittelemme kirjojen avulla kaveri- ja tunnetaitoja. Lisäksi käytämme draamaa 
sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittämisessä. Kielen kehityksen tukemiseen meillä on 
ryhmässä käytössä roihusten perheen materiaali. Toimintamme pohjautuu paljon 
toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla kehitämme kielellisiä ja matemaattisia taitoja. 

• Yhteistyökouluna meillä on Merilahden peruskoulu. Kummiluokkana on 2E. Yhteistyömme 
tavoitteena on tutustuttaa esikoululaiset koulun toimintaan. Harjoittelemme yhdessä 
kaveritaitoja. Tavoitteena on myös vahvistaa sanavarastoa ja kertovaa puhetta. 

• Syksyllä eskarit tekevät haastattelut, joissa kysymyksiä koulusta koululaisille. Koululaiset 
vastaavat niihin. Keväällä teemme yhteisen metsäretken. 



Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Miniverso otetaan aktiivisesti käyttöön tämän toimintakauden aikana

• Yhteisleikit auttavat kaveritaitojen harjoittelussa ja uusien kaverien löytämisessä, koko ryhmä toimii 

yhdessä mahdollisuuksien mukaan (erityisesti ulkona)

• Kirjojen käyttö tunnetaitojen harjoittelussa + erilaisten sovellusten hyödyntäminen esim. tabletilla

• Näytteleminen, draaman kautta (kuvat tukena)

• Aikuisten tiedostaminen, sanoittaminen kaikessa toiminnassa ja oman toiminnan ja käyttäytymisen 

huomioiminen

• Positiivinen puhe ja kannustaminen, aikuinen kiinnittää erityistä huomiota lapsen hyvään 

toimintaan
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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. 

• Kartoituksesta nostetaan 1-2 tasa-arvoa ja 1-2 yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä. 
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja 

leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen 
oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

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

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)
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Ahti-Hiekkalinna-Vellamon toimintavuodelle 20-21 
asettamat tavoitteet:
- Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

- Kaveritaidot

- Oppimisympäristö ja toimintaympäristö
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• Ennen virallista varhaiskasvatuksen aloittamista perheen kanssa pidetään tutustumisjaksolla, 
jonka kesto on noin 1-2 viikkoa, aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa sovitaan 
tutustumisjakson tavoitteet ja keskustellaan huoltajien kanssa lapsesta tärkeimpiä asioita. 
Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
noin kahden kuukauden kuluessa aloituksesta.

• Lapsiryhmät muodostetaan aina lasten ja ryhmän toimivuuden näkökulmasta. Pedagoginen 
suunnittelu on vahvasti läsnä pohdittaessa keväisin lapsiryhmän muodostamista. 
Varmistamme opettajien välisillä keskusteluilla, että tiedot lapsista siirtyvät ryhmää 
vaihdettaessa.

• Perheille on jaettu aloittamisen yhteydessä varhaiskasvatuksen aloituspaketti
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• Viestimme vanhempien kanssa säännöllisesti erityisesti tuonti- ja hakutilanteissa. 

Lähetämme myös kuukausittain kirjeen, jossa kuvaamme ryhmän toimintaa pedagogisesta 

näkökulmasta.

• Käytämme tarvittaessa tulkkeja apuna keskusteluissa huoltajien kanssa

• Otamme käyttöön syksyn aikana pedagogisen portfolion, johon tulevaisuudessa on myös 

vanhemmilla pääsy.

• Arvioimme toimintaamme säännöllisesti yhdessä laadittujen arviointipohjien perusteella

• Teemme yhteistyötä monien eri yhteistyötahojen kanssa, mm. suomi-toisena kielenä-

opettajan kanssa, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa, neuvolan, 

puheterapeuttien yms.
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Viestintä ja yhteistyö
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