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Varhaiskasvatus

yksikkö 

Auringonpilkku-

Kanava
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Yksikköämme johtaa Juha 

Koskelainen, varajohtajanaan Mats 

Andersson. Yksikössämme 

työskentelee varhaiskasvatuksen 

opettajia, varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajia sekä päiväkotiapulainen 

ja oppisopimusopiskelijoita. 

Ruokapalveluista sekä siivouksesta 

korttelitalojen yhteydessä sijaitsevissa 

ryhmissä vastaa Palvelukeskus 

Helsinki.

Varhaiskasvatusyksikkö 

Auringonpilkku-Kanava 

koostuu Auringonpilkun 

ja Kanavan 

päiväkodeista.



Päiväkoti 

Auringonpilkun 1 – 3-

vuotiaat Mustekalat, 3 – 5-

vuotiaat Delfiinit sekä 

esiopetusryhmä sijaitsevat 

samassa rakennuksessa 

Auringonpilkun koulun 

kanssa.

Päiväkoti Kanava toimii kolmessa 

erillisessä rakennuksessa:

Kanavan koulun yhteydessä Kanava 1: 2 

– 5-vuotiaaat Pärskeet, kielirikasteinen 

esiopetusryhmä Aallot, Luonnossa 

kotonaan esiopetusryhmä Laineet sekä 

luontoryhmä Mainingit.

Paviljonkirakennuksissa Kanava 2 ja 3 

sijaitsevat kaksi 3 – 5-vuotiaiden 

Luonnossa kotonaan ryhmää Purot ja 

Pyörteet, 1 – 3-vuotiaiden Luonnossa 

kotonaan Pisarat, luontoryhmä Tyrskyt 3 

– 5v sekä luontoryhmä Loiskeet 1 – 3v.
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Meille tärkeitä teemoja ovat luonto, luovuus ja 

liikunta. Töissä saa olla kivaa ja 

varhaiskasvatuksessa varsinkin! Haluamme, että 

yksikkömme positiivinen ilmapiiri koskettaa 

jokaista, olitpa sitten käväisemässä tai 

viipymässä Auringonpilkku-Kanavassa vuosia. 

Me mennään välillä ihan metsään, koska me 

voidaan ja halutaan. Olemme kaikki jo snadisti 

skuugessa ja vuosi vuodelta vahvemmin 

Luonnossa kotonaan.
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Turvallinen lapsuus

Lapsuuden ainutlaatuisuuden 

ja ainutkertaisuuden 

kunnioittaminen ja turvallisen 

lapsuuden vaaliminen on 

yksikkömme keskeisin arvo. 

Ihminen on lapsi vain kerran. 

Elämän ensimmäiset vuodet 

tulee saada elää kiireettömästi 

ja rauhassa.

Terveellinen ja kestävä 

elämäntapa

Terveellinen ja kestävä elämäntapa 

yksikkömme arvona ohjaa meitä 

kasvattajia arjen valintatilanteissa. 

Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. 

Lapsia kasvatetaan huomioimaan 

hyveet sekä eettiset ja ekologiset 

näkökulmat, ikätasoisesti, muistaen, 

että lapsuus on parhaimmillaan 

huoletonta, höpsöttelyn ja 

luottavaisuuden kulta-aikaa. 

Uskomme, että hyvä kasvattaa 

hyvää.

2. Yksikkömme 

arvot ja 

toimintaa 

ohjaavat 

periaatteet
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Liikunta

Varhaislapsuudessa 

rakennetaan pohja koko 

loppuelämälle, muodostetaan 

positiivista minäkuvaa ja 

itsetunnon peruspilarit. 

Liikunnallinen elämäntapa ja 

liikunta osana jokaista päivää 

tukee lapsen positiivista 

kehitystä, vahvistaa lapsen 

käsitystä itsestään – jokaisella 

on lupa olla liikunnallinen!

Leikki

Leikki on lapselle luontainen 

tapa olla, elää ja oppia. 

Leikillä on itseisarvo, otamme 

leikin tosissamme. 

Panostamme leikin, 

leikillisyyden ja 

mielikuvituksen  vaalimiseen 

päivittäin. Meillä lapset – ja 

aikuiset, saavat leikkiä joka 

päivä.

Luonto

Yksikössämme ei sattumalta 

panosteta luontotoimintaan. 

Varhaiskasvatusvuosina 

muodostunut luontosuhde 

kantaa aikuisuuteen saakka 

ja jokaisen ihmisen olisi hyvä 

oppia tunnistamaan luonnon 

arvo ja merkityksellisyys jo 

lapsena.

Luovuus

Lapsissa oleva luovuus on 

ihailtavaa ja luovuuden liekkiä 

ei tule päästää sammumaan. 

Luovuus on myös uskallusta 

nähdä asioita toisin, 

pyrkimystä etsiä parempia ja 

sopivampia ratkaisuja, joskus 

kritisoida, haastaa ja 

koetella.

Sensitiivisyys

Lapsella tulee olla oikeus tulla 

kohdelluksi kunnioittavasti, 

ainutlaatuisena yksilönä. 

Sensitiivisyys näkyy yksikössämme 

aikuisen aitona läsnäolona, 

omistautumisena, yhteisiin 

tavoitteisiin sitoutumisena ja 

kykynä havainnoida ja kuunnella 

lasta ja hänen tarpeitaan. Se on 

myös taitoa kohdata työtoverit, 

perheet ja muut yhteistyötahot 

ystävällisesti, reilusti ja 

kannustavasti.
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3. Leikkiin ja osallisuuteen kannustava toimintakulttuuri

Me Auringonpilkku-

Kanavassa 

pidämme leikkiä 

korkeassa arvossa. 

Leikki on lapselle 

iloinen ja 

luonnollinen tapa 

elää sekä oppia.

Leikin kautta lapsi pääsee harjoittelemaan taitoja, 

joihin hänellä ei vielä kehityksensä puolesta ole 

kapasiteettia. Leikissä lapsi pääse toimimaan eri 

rooleissa keräten valmiuksia tulevaa varten. 

Leikissä lapsi on siis ikään kuin päätään pidempi.

Toimintakulttuurilla ja oppimisympäristöllä on 

tärkeä merkitys lapsen leikin mahdollistumiselle. 

Yksikössämme pyrimme huolehtimaan, että 

jokaiseen päivään mahtuu runsaasti leikkiä 

erilaisissa ympäristöissä, sekä sisätiloissa että 

ulkona.

Luonnon käyttäminen oppimisympäristönä tarjoaa 

lapselle mahdollisuuden käyttää laajalti rikasta 

mielikuvitustaan. Luonnon oppimisympäristössä 

leikkivälineet eivät ole valmiiksi muovattuja, vaan 

lapsi pääsee käyttämään rajatonta luovuuttaan 

leikkejä rakentaessaan.



Osallisuus ja yhteenkuuluvuus yksikössämme

Lapsen osallisuus korostuu kaikessa toiminnassamme. 

Me Auringonpilkku- Kanavassa ajattelemme, että 

jokainen lapsi on tärkeä osa ryhmää. Jokaisen lapsen 

oikeus on kokea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi, 

niin toverina kuin kanssaoppijanakin. Jokainen 

ryhmämme ainutlaatuinen yksilö on osa yhteistä 

mahtavaa joukkoamme. 

Lapsen hyvinvoinnin kannalta on merkityksellistä, että 

jokainen lapsi löytäisi itselleen leikkitoverin ja kokisi 

olevansa osa leikkiporukkaa. Tärkeää on, että kukaan 

lapsi ei jäisi yksin tahtomattaan. Huolehdimme 

yksikössämme, että lapsen osallisuus ja hyvinvointi 

pääsevät toteutumaan. Tähän päästäksemme 

vaalimme kaikessa toiminnassamme kolmea hyvettä; 

ystävällisyyttä, reiluutta ja kannustavuutta. Nämä 

hyveet ohjaavat yksikkömme kasvattajia kohtaamaan 

lapsen sensitiivisesti. Näillä kolmella hyveellä on myös 

tärkeä merkitys lasten keskinäisten sosiaalisten 

suhteiden muodostumisessa.
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Positiivinen pedagogiikka 

Yksikössämme toteutetaan 

positiivista pedagogiikka. 

Positiivinen pedagogiikka 

keskittyy lapsen vahvuuksiin ja 

kannustamiseen. Huomio 

kiinnitetään onnistumisiin 

epäonnistumisten sijaan. 

Positiivinen ilmapiiri kannustaa 

sekä lapsia että aikuisia 

yhteiseen, iloiseen oppimiseen

Luonnossa kotonaan toiminta

Luonnossa kotonaan toiminta on osa 

Auringonpilkku- Kanavan toimintaa. 

Yksikössämme toimii tällä hetkellä 

neljä Luonnossa kotonaan ryhmää. 

Yksikkömme Luonnossa kotonaan 

ryhmät toimivat Suomen Ladun 

määrittämien Luonnossa kotonaan 

kriteerien mukaisesti. 

Suomi toisena kielenä 

Helsinki on kulttuurillisesti ja kielellisesti  

moninainen, ja se näkyy molemmissa 

päiväkodeissamme. Jokaisessa 

yksikkömme ryhmässä on lapsia, joilla 

on useita kotikieliä tai äidinkielenä jokin 

muu kuin suomi. Pidämme kielellistä 

moninaisuutta rikkautena. Suomen 

kielisenä yksikkönä suunnittelemme 

toimintamme tukemaan lapsen suomen 

kielen kehitystä tämän omaa kieli- ja 

kulttuuritaustaa kunnioittaen. Meillä 

jokainen saa olla ylpeä omasta 

kielitaustastaan.

Kielirikasteisuus esiopetuksessa

Yksikössämme toimii kielirikasteinen 

esiopetusryhmä Aallot, jossa toimitaan 

sekä suomeksi, että englanniksi. 

Kielirikasteisella esiopetuksella 

tarkoitetaan esiopetusta, jossa 25% 

toiminnasta järjestetään säännöllisesti 

ja suunnitellusti muulla kielellä kuin 

suomeksi. Molempia kieliä käytetään 

opetuksessa ja osana arkea. Lapset 

ovat samanaikaisesti sekä kielen 

käyttäjiä, että oppijoita. Kielirikasteisen 

esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena 

on herättää lapsen mielenkiinto ja 

myönteinen asenne opeteltavaa kieltä 

kohtaan.
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4. Auringonpilkku-

Kanavan 

kehittämiskohteet 

2019-2020

Yksikön toimintakulttuurin yhtenäistäminen

Auringonpilkku- Kanavan yksikkö koostuu kahdesta 

erillisestä päiväkodista, Auringonpilkusta ja 

Kanavasta. 2019-2020 pyrimme yhtenäistämään 

toimintakulttuuriamme niin, että yhteiset tavoitteemme 

toteutuvat kokonaisvaltaisesti molemmissa 

päiväkodeissa. Lisäämme ryhmien välistä yhteistyötä 

ja yhteistoimintaa toimintakulttuurin vahvistamiseksi. 

Yksikkömme on aloittanut syksyllä 2019 

kuukausittaisen yhteisen tapahtuman viettämisen. 

Tapahtuma voi olla yhteinen draama- tai lauluhetki, tai 

jotakin muuta Ilmaisun moniin muotoihin liittyvää. 

Tapahtuma vietetään yksikkömme luontopainotuksen 

mukaisesti Kanavan piha-alueeseen kuuluvassa 

metsikössä ”Pikku-Metsässä”.



Luonnossa kotonaan -toiminnan 

laajentaminen

Päiväkoti Kanavassa toimii tällä hetkellä 

neljä Luonnossa kotonaan -ryhmää. 

Luonnossa kotonaan -sertifikaatin 

saaneiden ryhmien määrää on tarkoitus 

kasvattaa yksikössämme jatkossa. 

Luonnossa kotonaan -toiminnan lisäksi 

oppimisympäristön laajentaminen 

lähiluontoon useina kertoina viikossa on 

tarkoitus vakiinnuttaa osaksi jokaista 

yksikkömme ryhmää.
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Leikki kehityskohteena

Leikillä on monta ulottuvuutta. Leikki on lapselle 

merkityksellistä. Leikeissä lapsi ilmaisee itseään ja 

harjoittelee oman kehityksensä kannalta olennaisia asioita. 

Lasten yhteinen leikki on keino harjoitella sosiaalisia taitoja ja 

vertaisryhmiin kuulumista ja liittymistä. Leikissä lapsi pääsee 

myös käyttämään mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Leikki on 

lapsen tärkeä oppimisen väylä.

Leikki on myös kasvattajalle tärkeä pedagoginen väline. 

Aikuisen osa leikissä on merkityksellinen; aikuinen voi toimia 

leikin ohjaajana, leikin käynnistäjänä, leikkiroolissa tai leikin 

ylläpitäjänä. 

Haluamme lisätä lasten pitkäkestoista leikkiä. Huolehdimme, 

että lapset pääsevät leikkimään päivittäin ja monipuolisissa 

toimintaympäristöissä. Pitkäkestoinen leikki mahdollistuu yli 

puolen tunnin mittaisissa leikkijaksoissa.
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Yksikön toimintaperiaatteiden 

uudelleen arviointi yhdessä 

vanhempien kanssa

Me Auringonpilkku- Kanavassa 

pidämme tärkeänä yhteistyötä 

vanhempien kanssa. Mielestämme 

lasten huoltajien mielipide on tärkeä 

toiminnan laatua kehitettäessä. 

Keväällä 2020 arvioimme uudelleen 

yhdessä vanhempien kanssa 

toimintaamme ohjaavia arvoja.
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5. Oppimisympäristö

Päiväkotien portit ovat 

tehty aikuisen 

avattavaksi. Jokainen 

ryhmä retkeilee 

viikoittain, suurin osa 

ryhmistä useita kertoja 

viikossa!



Sisätilat

Yksikkömme arvot näkyvät päiväkotiemme 

pihoissa sekä sisätiloissa. Kaiken on tarkoitus 

tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

oppimista.. Tilamme ovat turvalliset ja selkeät, 

jotta turhia kieltoja ei tarvita. Lasten on helppo 

toimia omatoimisesti, johdonmukaisesti, 

inspiroituen, keskittyen ja itseään ilmaisten. Tilat 

mahdollistavat monipuolisen toiminnan - leikin 

lennon, taiteilun, tutkimisen, kokonaisvaltaisen 

oppimisen. Tilat ovat esteettiset, luovuuteen 

kannustavat ja lapset kokevat ne omikseen. 

Luontotoiminta näkyy yksikössämme myös 

sisällä, esimerkiksi luontokuvin, 

luonnonmateriaalein, luontoaiheisten kirjojen 

muodossa, sekä turhan materian ja kaupallisten 

tuotemerkkien välttämisenä.
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Ulkotilat

Yksikkömme lapset ulkoilevat 

päivittäin, säällä kuin säällä, joten 

päiväkotien pihat ovat tärkeä osa 

oppimisympäristöämme. Arvostamme 

lähiluontoamme (ylitse kaiken) ja 

tiedämme olevamme onnekkaita, kun 

naapureinamme etelässä on meri ja 

idässä Uutelan metsät.

Suurimmalle osalle yksikkömme 

ryhmistä luonto on keskeisin 

oppimisympäristö.

Molemmat päiväkotimme sijaitsevat 

Aurinkolahtelaisten korttelitalojen 

yhteydessä. Lapset pääsevät 

näkemään koululaisten arkea läheltä 

ja koulun kanssa tehtävälle 

yhteistyölle on hyvät edellytykset.
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Leikkipuistoja Vuosaaressa on 

useita. Vuotalosta löytyy kirjasto 

sekä muuta monipuolista 

kulttuuritarjontaa. Monipuoliselle 

liikunnalle on loistavat puitteet: 

tekonurmellisia jalkapallokenttiä 

on useita, yleisurheilukenttä 

Heteniityntiellä, uimahalli, 

jäähalli, luistelukenttiä... Kun 

oman saaren tarjonta ei riitä, 

metro ja bussit kuljettavat 

kauemmaksikin.

Oppimista tapahtuu 

kaikkialla ja 

oppimisympäristönämme 

on koko kaupunki.
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Oppimisen alueet

Yksikössämme

oppimisen alueet limittyvät 

toisiinsa. Leikki on kaikissa 

oppimisen alueissa tärkein 

toimintatapa. Uutta opitaan 

tutkimalla ja tarkastelemalla 

erilaisia ilmiöitä 

monipuolisin työtavoin. 

Ilmiöoppiminen näkyy 

erityisesti 

esiopetuksessamme.
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Kielten 

rikas 

maailma
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Ilmaisun 

monet 

muodot
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Minä ja 

meidän 

yhteisömme
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Tutkin ja toimin 

ympäristössäni



Kasvan, 

liikun ja 

kehityn
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7. Varhaiskasvatuksen 

ja esiopetuksen 

aloittaminen 

yksikössämme sekä 

siirtymisen käytännöt

Auringonpilkku-Kanavassa perheille 

tarjotaan aina tilaisuutta tutustua 

tulevaan ryhmään yhdessä. 

Tutustumisen luonne, kesto ja ajankohta 

vaihtelevat lapsen iästä, 

kehitysvaiheesta, aiemmista 

kokemuksista sekä lapsen luonteesta ja 

elämäntilanteesta riippuen. Myös 

ryhmän tarpeita huomioidaan, jotta 

käytössä on riittävät resurssit sekä 

turvalliseen perusarkeen, että uuden 

tutustujan huomioimiseen. 

Tutustumisella haluamme 

myötävaikuttaa turvalliseen 

varhaiskasvatuspolulla etenemiseen.



Nuorimmaisten ryhmissä Loiskeissa, 

Luonnossa kotonaan Pisaroissa ja 

Mustekaloissa tutustumisjaksosta 

käytetään nimeä ”pehmis”. Tämän 

”pehmeän laskun” aikana lapsi 

tutustuu päiväkodin aikuisiin, 

käytäntöihin ja ryhmätovereihin 

vähitellen, vaiheittain, yhdessä oman 

kotoa tutun aikuisen kanssa. 

Pehmikselle varataan aikaa 

mielellään kokonaisen viikon verran.
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Kun lapsi vaihtaa ryhmää 

yksikkömme sisällä, 

tarjotaan vanhemmille 

silloinkin tilaisuutta käydä 

tutustumassa tulevaan 

ryhmään ennalta yhdessä 

lapsen kanssa ja lapsille 

järjestetään 

tutustumispäivä/-päiviä 

tulevassa ryhmässä.

Jos lapsi siirtyy yksikköömme 

toisen päiväkodin tai 

perhepäivähoidon piiristä, 

aiempaan 

varhaiskasvatustahoon ollaan 

tarvittaessa yhteydessä ja 

pidetään henkilökunnan 

kesken siirtopalaveri. 

Tärkeimmät kuulumiset 

voidaan usein vaihtaa myös 

puhelinkeskustelussa.

Vanhemmat täyttävät 

lapsestaan 

perustietolomakkeen ja 

ilmaisevat jo ennen 

ensimmäistä 

varhaiskasvatuspäivää 

mahdolliset seikat, jotka 

meidän tulee erityisesti 

huomioida lapsen 

turvallisuuden ja hyvän olon 

taataksemme.

Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma 

(vasu) tai lapsen esiopetuksen 

oppimissuunnitelma (leops) 

laaditaan yhteistyössä 

vanhempien kanssa noin kahden 

kuukauden kuluessa 

varhaiskasvatuksen/esiopetuksen 

aloituksesta. Laadintaan liittyy 

yhteinen vasu-/leops-keskustelu 

päiväkodilla ryhmän 

varhaiskasvatuksen opettajan 

kanssa. Vasut päivitetään noin 

kerran vuodessa, tarvittaessa 

tiheämminkin. Ensimmäistä 

varhaiskasvatuskauttaan 

aloittavien lasten vanhempien 

kanssa käydään aloituskeskustelu 

jo tutustumisjakson yhteydessä.
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8. Yhteistyö 

ja viestintä

Yksikkömme varhaiskasvattajien 

tärkeimpiä yhteistyöhenkilöitä ovat 

lasten vanhemmat ja yhteistyötahojen 

kärkisijalla perheet sekä kodit. 

Päivittäiset kuulumistenvaihdot lasta 

tuotaessa ja haettaessa tukevat lapsen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

lujittavat yhteistyötämme lapsen 

parhaaksi.

Yksikkömme ryhmien käyttämät 

viestintäkanavat vaihtelevat 

ryhmäkohtaisesti. Käytössä on 

tekstiviestejä, sähköposteja, 

eteispäiväkirjoja, kuvaseiniä, kirjeitä jne. 

Jokaisella yksikkömme ryhmällä on 

Instagram-tili, joista välittyy ryhmien 

tunnelmia sanoin sekä kuvin.
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Perheille ja vanhemmille järjestämme 

toimintakauden aikana yhteisiä 

tapahtumia, vanhempainiltoja sekä 

juhlia. Päiväkoti Kanavalla 

on vanhempainyhdistys, joka 

perinteisesti on järjestänyt perheiden 

yhteiset pikkujoulut sekä keväällä 

pihatalkoot. Toivomme kaikkien 

vanhempien olevan halujensa ja 

voimiensa mukaan aktiivisesti 

mukana päiväkotiemme toiminnassa. 

Arjen yhteistyö rikastuttaa 

korvaamattomalla tavalla lasten 

toimintavuotta.

Muita yhteistyötahojamme tällä 

toimintakaudella ovat mm. alueemme 

S2- (suomi toisena kielenä) 

varhaiskasvatuksen opettaja Marjaana, 

kiertävä erityisvarhaiskasvatuksen 

opettaja Tiina, esiopetusikäisten 

kuraattori, neuvola, alueen koulut, 

seurakunta, Vuotalo, Suomen latu ja 

erilaiset paikalliset urheiluseurat kuten 

FC Viikingit. Lisäksi teemme 

yhteistyötä puhe-, toiminta- ja 

fysioterapeuttien sekä muiden 

erityisosaajien kanssa. Yksikössämme 

opiskelee toimintakauden aikana 

opiskelijoita useista eri yhteistyö-

oppilaitoksista.
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9. Dokumentointi, 

arviointi ja 

kehittäminen

.

Lasten varhaiskasvatuspäivien aikana 

tapahtuu paljon pieniä ja suuria 

oppimisen ilon ja kasvun hetkiä. Näitä 

hetkiä dokumentoidaan jatkuvasti 

yksikössämme esimerkiksi valokuvin ja 

kuviin liitettyjen tekstien avulla. Myös 

varhaiskasvatussuunnitelmat (vasut) ja 

lasten esiopetuksen 

oppimissuunnitelmat (Leops) ovat osa 

dokumentointia. Dokumentoinnin 

avulla opimme tuntemaan lapset 

paremmin ja siten voimme tarjota heille 

entistä lapsilähtöisempää 

varhaiskasvatusta. Kuvien ja yhteisten 

keskustelujen avulla myös perheiden 

on mahdollista osallistua toimintamme 

suunnitteluun, seuraamiseen ja 

arviointiin
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Toiminnan laatua arvioidaan ja 

kehitetään dokumentoinnin pohjalta 

henkilökunnan yhteisissä 

kokouksissa, opettajien kokouksissa, 

henkilökunnan kehittämispäivissä 

kaksi kertaa vuodessa, yhdessä 

perheiden kanssa ja lasten kanssa 

yhdessä, lasten kehitystaso huomioon 

ottaen. Keväällä 2020 yksikkömme 

toimintaa ohjaavia arvoja arvioidaan 

ja kehitetään yhdessä vanhempien 

kanssa. 

31

Jokainen henkilökunnan jäsen 

arvioi, kehittää ja ylläpitää omaa 

osaamistaan aktiivisesti, 

esimerkiksi osallistumalla 

koulutuksiin ja seuraamalla 

omaan työnkuvaansa liittyviä 

asiakirjoja ja tutkimusta. Jokainen 

tiimi ja henkilökunnan jäsen 

kehittää ja arvioi omaa 

osaamistaan myös yhdessä 

esimiehen kanssa 

kehityskeskusteluissa.



Tämän toimintasuunnitelman 

laatimiseen ovat osallistuneet 

Auringonpilkku-Kanavan 

henkilökunta, lasten 

vanhemmat ja lapset itse.

Yhteen kokoamisesta ja 

taitosta vastasivat

Mirva Savikko, Juulia 

Jantunen ja Roosa Virkkula. 
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