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• 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 – 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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Työtämme ohjaavat arvot

• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 

moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille 
arvoille sekä Helsingin kaupungin 
strategiaan 2017-2021.

Toimintasuunnitelma 2020-2021 5



Arielin aakkoset hyvään päivään

O = osallistuen, oppien ja oivaltaen
L = leikkien ja liikkuen
E = elämyksiä tarjoten
T = toiset huomioiden

T = tapoja vaalien
Ä = älyllisesti haastaen
R = retkeillen luonnossa ja kaupungissa
K = kielen rikasta maailmaa käyttäen
E = ennakkoluulottomasti ja eettisesti kohdaten
Ä = ääntäsi ja toiveitasi kuunnellen



Yksikön toimintakulttuuri
Lapsen hyvä arki
• Tärkein tavoitteemme on luoda lapselle turvallinen ja hyvä arki, jossa lapsi 

tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.
• Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa lapset saavat harjoitusta kaveritaitoihin. 

Positiivinen pedagogiikka
• Toimintakulttuurimme pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan, jossa harjoitellaan 

ajattelutaitoja, tunteiden tunnistamista, vuorovaikutustaitoja.
• Lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Osallisuus, vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ryhmän kaveripiireissä, lastenkokouksissa 

ja yhteisten projektien ideoimisessa.
• Arielissa valitaan neljä lapsiasiavaltuutettua, jotka edustavat kaikkia lapsia ja pääsevät 

suunnittelemaan hankintoja yhdessä päiväkodin johtotiimin kanssa.

Hyvän oppimisilmapiirin ja hyvien kaveritaitojen avuksi olemme valinneet 
menetelmäksi Huomaa hyvä-ohjelman.



Oppimisympäristö
• Arielin päiväkodin oppimisympäristö suunnitellaan vastaamaan lapsen ikä- ja kehitystasoa. 

Oppimisympäristöstä tehdään turvallinen, kuvitettu, innostava ja mielenkiintoinen sekä leikkiin ja 
tutkimiseen kutsuva.

• Ympäristöä muokataan yhdessä lasten kanssa huomioiden lasten ideat ja mielenkiinnon kohteet.
• Lapsia ohjataan siivoamaan jälkensä ja pitämään huolta tavaroistaan.
• Päiväkodin neljässä tuvassa toimii aina kaksi ryhmää/ tupa. Toiminta porrastetaan 

ja aikataulutetaan niin, että sisä- ja ulkotilat ovat monipuolisesti käytössä.
• Koko kaupunki oppimisympäristönä toteutuu retkinä mm. Mustikkamaalle, Kalasataman 

korttelipihoihin, Korkeasaareen, kirjastoon.
• Vahvistamme lasten luontosuhdetta metsäretkillä Mustikkamaalla, jossa 

seuraamme vuodenaikojen vaihtelua ja tutkimme kasveja ja eläimiä.
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Tutustuminen
• Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen toteutetaan pehmeällä aloituksella: Lapsi tulee 

läheisen henkilön kanssa tutustumaan päiväkodin arkeen ja toimintatapoihin. 
• Tutustumiselle on hyvä varata aikaa noin viikko, minkä aikana päivän pituutta ja yksinoloa 

lisätään asteittain.
• Tutustumisviikolla opettaja pitää aloituskeskustelun.

Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo
• Arielissa lapsi siirtyy ryhmästä toiseen pääsääntöisesti syys- ja kevätkauden alussa. 

Ryhmästä toiseen siirroissa huomioidaan huoltajien ja lapsen kanssa käydyt keskustelut 
sekä ryhmän kasvattajilta saatu tieto.

Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat (Hki Vasu s.20)
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat sekä esiopetussuunnitelmat laaditaan syys- lokakuun 

aikana tai viimeistään 2-3 kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen aloittamisesta.
• Opettaja varaa huoltajalle puoli tuntia yhteistä keskusteluaikaa. Keskustelu käydään 

puhelimitse tai TEAMS etäyhteyksien välityksellä.
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Lapset tarvitsevat tulevaisuudessa monia taitoja: myötätuntoa, sopeutumiskykyä, 
luovuutta, joustavuutta. Leikissä lapsi harjoittelee näitä kaikkia taitoja 
vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa.

• Lapsille varataan riittävästi leikkiaikaa joka päivä ja kasvattajat suunnittelevat ja rakentavat 
leikkiympäristöjä mielekkäiksi yhdessä lasten kanssa. Tavoite on löytää jokaiselle lapselle 
leikkikaveri – kukaan ei jää yksin.

• Kasvattajat ovat herkkiä lasten tekemille leikkialoitteille. Olemme lasten leikeissä mukana 
ohjaamassa ja tukemassa.

• Havainnoimalla lasten leikkiä saamme arvokasta tietoa lasten mielenkiinnon kohteista.
• Käytämme kuvia leikin tukemiseen mm. leikkikarttoja.
• Lapsiryhmät jaetaan pienempiin ryhmiin ja kasvattajan johdolla hyödynnämme Arielin eri 

tiloja.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Käytämme lasten kanssa Vahvuus Varis-kortteja (Huomaa hyvä -materiaali), joilla 

vahvistetaan kaveritaitoja, lasten osallisuutta ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa sekä 
ohjaamme hyvien asioiden huomioimiseen.

• Hyvän huomioiminen lisää hyviä tekoja.
• Harjoittelemme kohteliaita käytöstapoja arjessa.
• Ryhmähenkeä vahvistetaan kannustamalla koko ryhmää hyvään käytökseen erilaisin 

menetelmin(pienryhmätoiminta, palkitseminen: merkkien kerääminen, kehupeukku, välitön 
hyvä palaute)

• Kasvattaja toimii lapsille tärkeänä esimerkkinä - miten kasvattaja kohtelee lapsia, 
työkavereita ja huoltajia

• Kasvattaja yhteisö toimii turvallisesti puuttuen lasten välisiin konflikteihin.
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Kasvan, liikun ja kehityn
Olemme mukana Liikkuva varhaiskasvatus –hankkeessa: Jokaisella lapsella on 
päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.
• Arielissa kasvattajilla on käytössä Liikunnan vuosisuunnitelma, joka ohjaa kasvattajia 

kehittämään lasten kehontuntemusta ja hallintaa sekä motorisia perustaitoja.
• Lapset pääsevät liikkumaan päivittäin Arielin sisätiloissa ja pihalla.
• Liikuntaan sisällytetään eri oppimisen alueita (ilmaisun monet muodot, matemaattinen 

ajattelu, ympäristökasvatus).

• Retkillä opitaan liikkumaan turvallisesti.
• Ruokailussa lasten kanssa harjoitellaan hyviä käytöstapoja.

• Itsestä huolehtimisen taitoja harjoitellaan arjen tilanteissa.
• Tunnetaitoja harjoitellaan draaman keinoin sekä kirjallisuuden avulla.
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Ilmaisun monet muodot
• Harjoittelemme luovuutta ja kädentaitoja rakentelemalla, maalaamalla ja askartelemalla.
• Monilukutaitoa harjoittelemme arjessa havainnoimalla ja tutkimalla ympäristössä olevia 

viestejä ja merkkejä (liikennemerkit, mainostekstit, kirjallisuus jne.)
• Hyödynnämme erilaisia materiaaleja ja tekniikoita taidekasvatuksessa.
• Kehollista ilmaisua toteutamme liikunnan avulla esim. tanssien.
• Musiikki kuuluu arkeen päivittäin. Laulamme joka päivä lasten kanssa. 
• Tartumme lasten aloitteisiin (esim. lapsi alkaa laulaa ja aikuinen yhtyy mukaan).

• Arielin päiväkoti on valittu Taideraide-projektiin tänä toimintakautena.
• Saamme taitelijan työpanoksen ja ammattitaidon päiväkotiin. Hän tulee toimimaan 

lapsiryhmissä syys- ja kevätkauden.
• Toteutamme taiteilijan johdolla ison taideprojektin, joka on näytteillä Kauppakeskus Redissä 

maaliskuun ajan.
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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 pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa (kevät 2021).

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

TAE 2021 Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.

3. Yksikön toimintakaudelle asettama oma tavoite
• Kielen rikas maailma (Roihuset materiaalia käyttäen)
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1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle 
yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
Ryhmäportfolio
• Jokainen lapsiryhmä on tehnyt sähköisen portfolion joulukuun loppuun mennessä.
• Portfoliota päivitetään kerran viikossa. Portfolioon kiteytetään viikon toiminta kuvin, sanoin 

ja videoin ja kuvataan pedagoginen perustelu toiminnalle.
• Portfoliota tehdään yhdessä lasten kanssa. 
• Portfolio tekee näkyväksi lasten mielipiteet sekä lasten ja kasvattajien yhteisen arvioinnin, 

miten viikon aikana ollaan onnistuttu.
• Huoltajat saavat oikeudet oman lapsensa ryhmän portfolioon 2021 alkaen.

Arviointi
• Kasvattajat laativat ryhmälle pedagogisen suunnitelman, jossa on huomioitu lasten 

mielenkiinnon kohteet sekä lasten tarpeet.
• Ryhmän pedagogiseen suunnitelmaan asetettuja tavoitteita arvioidaan 

säännöllisesti tiimipalavereissa ja tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet.
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2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja  
työnteon ympäristönä
Kulttuuripolku varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

• Meidän päiväkotimme on valittu TAIDERAIDE-projektiin tänä toimintakautena. Saamme 
taiteilijan työpanoksen ja ammattitaidon päiväkotiin. Taitelijan johdolla toteutamme keväällä:

• Ison taideprojektin, Arielin muraali, joka on näytteillä Kauppakeskus Redissä maaliskuun 
ajan Vapaan kaupungin olohuoneessa.

• Vahvistamme ja rikastutamme kuvallista ilmaisua eri tekniikoita hyödyntäen jokaisessa 
lapsiryhmässä. Tämä toive nousi esiin viime asiakaskyselyssä.

• Joulukuussa toteutamme yhdessä huoltajien kanssa jouluikkunat Arieliin.
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3. Yksikön oma kehittämistavoite
Kielen rikas maailma

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja 
kommunikoinnin kehittymistä.

• Suomen kielen taitoa harjoitellaan päivittäin (esim. loruttelut, riimittelyt, satujen lukeminen, 
laulu- ja musiikkihetket).

• Jokaisessa ryhmässä käytetään kuvatukea, jonka avulla sanoitamme toimintaa. 
• Käytämme Roihuset-materiaalia pienryhmätyöskentelyssä tukeaksemme lasten suomen 

kielen kehitystä.
• Lapset piirtävät ja saduttavat omia tarinoita.
• Lapsia kannustetaan ja rohkaistaan kertomaan omia ajatuksia.   
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• Huoltajien vaikuttamiskanavat:
• Arielin Vanhempaintoimikunnan kokoukset
• Vanhempainillat, joissa huoltajilla on mahdollisuus kertoa toiveistaan ja odotuksistaan
• Päivittäiset kohtaamiset kasvattajien kanssa
• Aloituskeskustelut sekä varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut opettajien kanssa
• Osallistuminen päiväkodin erilaisiin tapahtumiin ja juhliin
• Asiakaskyselyyn vastaaminen

• Kasvattajat viestittävät kerran viikossa esim. sähköpostitse huoltajille esimerkiksi tulevista 
sekä toteutuneista tapahtumista (ryhmän sähköinen portfolio).

• Teemme yhteistyötä Kalastaman koulun ja päiväkodin kanssa.
• Kallion kirjastossa vieraillaan satutunneilla ja lainataan materiaalia.
• Teemme yhteistyötä neuvolan kanssa: Neuvola päiväkodissa hyve 4

-

-
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Esiopetus
• Arielissa toimii kaksi esiopetusryhmää. Ryhmät toimivat päivittäin paljon yhdessä, mutta myös 

omina ryhminään.
• Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9-13.
• Esiopetuksen toimintaa ohjaavat sekä valtakunnallinen Esiopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteet että Helsingin kaupungin oma Esiopetuksen opetussuunnitelma. Lasten esiopetuksen 
oppimissuunnitelmista nousseiden tavoitteiden pohjalta on rakennettu ryhmien 
pedagogiset suunnitelmat. Lisäksi huomioimme toiminnassamme lasten toiveet ja ehdotukset.

• Esiopetuksessa oppimisympäristönä toimii päiväkodin tilat sekä lähiympäristö. Retkeilemme 
viikoittain.

• Korostamme toiminnassamme vahvuuspohjaista ajattelua. Huomaamme hyvän, onnistumiset 
sekä vahvuudet.

• Vuoden aikana käsiteltävät teemat ja ilmiöt pohjautuvat lasten omiin ideoihin ja heidän 
kiinnostuksen kohteisiinsa.

• Teemme yhteistyötä Kalasataman koulun ensimmäisen luokan kanssa koko esiopetusvuoden 
ajan.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• 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. 

Tavoitteemme: Kunnioittava kohtaaminen ja turvallinen ilmapiiri
• Jokainen lapsi, kasvattaja ja huoltaja hyväksytään omana itsenään.
• Jokainen lapsi tulee kuulluksi. Tarpeen mukaan kommunikaation tukena käytetään 

kuvatukea.
• Oppimisympäristö on muokattu sukupuolisensitiivisesti.
• Lapset saavat vapaasti valita mieleisen leikin. 
• Lapsia ei ohjata sukupuolen mukaan leikkeihin.
• Otamme käyttöön toiminnanohjauskuvat lapsen päivän kertomisen 

tueksi muun kielisten huoltajien kanssa.
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