Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti

Hyväksytty: 3.11.2020 Irma Sihvonen 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.
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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 laajaalaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen
alueet huomioiden.
• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan
muodostavat Lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Yksikön toimintakulttuuri
• Toimimme myönteisessä ilmapiirissä kaikki lapset ja perheet yksilöllisesti
huomioiden.

•

Vuorovaikutus ja ilmapiiri

•

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasaarvo

•

Kulttuurinen moninaisuus ja
kielitietoisuus

• Panostamme vuorovaikutustaitojen ja suomenkielen vahvistamiseen. Kaikki
kielet saavat kuulua.

•

Oppimisympäristöt

• Suunnittelemme ja muokkaamme oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa.

•

Leikkiin ja vuorovaikutukseen
kannustava yhteisö.

•

Leikin merkitys.

•

Oppiva yhteisö
toimintakulttuurin ytimenä.

• Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
periaatteille
• Kuuntelemme herkällä korvalla lasten ja perheiden toiveita ja toteutamme
toiveita mahdollisuuksiemme mukaan.

• Esiopetuksessa on kielirikasteista toimintaa englanniksi.
• Oppimisympäristönä käytämme oman päiväkodin tilojen lisäksi lähiympäristöä
esim. metsää ja urheilukenttiä.
• Esiopetuksessa toimii yhteistyö koulun kanssa lähiympäristöä hyödyntäen.
• Pidämme leikin merkitystä tärkeänä. Leikin kautta lapset oppivat monia taitoja.
• Aikuiset osallistuvat lasten leikkeihin. Kuvat helpottavat lasten leikin
suunnittelua ja osallistumista niihin.
• Henkilökunta osallistuu koulutuksiin tasaisin välein ja tukee toisiaan uuden
omaksumisessa esim. digitaitojen kehittymisessä ja hyödyntävät taitojaan
lasten kanssa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
•
•
•
•
•

Keskustelemme lasten kanssa yhteisesti hyvästä käytöksestä ja toisten huomioonottamisesta.
Käytämme vuorovaikutuksessa kuvia ja mallinnamme toimintaa lapsille.
Kannustamme lasten sosiaalisia suhteita ja kaveritaitoja yhteistyössä vanhempien kanssa.
Käytössämme on hyviin kaveritaitoihin kannustavia toimintatapoja esim. Kaveripuu ja pienryhmässä toimiminen.
Esiopetuksessa teemme yhdessä säännöt myönteisen ohjauksen avulla. Nuorempien lasten kanssa keskustelemme
asioista jotka puhuttavat eri arjen tilanteissa.

• Kiusaamisen ehkäisyn keskeisiä keinoja ovat lasten vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn vahvistaminen ja olennaista on
tukea lasten myönteisiä vertaissuhteita ja ryhmässä toimimisen taitoja. Toimintamalleja ennaltaehkäisyyn ovat sosiaalisten
taitojen harjoitteleminen, tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen sekä asioiden yhteinen keskustelu- ja pohdinta ryhmässä.
Opetuksen tukena käytämme kuvia, kirjoja, satuja, draama - ja vuorovaikutusleikkejä.
• Ryhmän yhdessä laaditut säännöt opettavat lapsia hyviin käytöstapoihin toisia lapsia ja aikuisia kohtaan. Aikuisen tärkeä
tehtävä on olla mallina ja opettaa lapsille näitä taitoja sekä auttaa lapsia liittymään ryhmään sekä ylläpitämään
ystävyyssuhteita. Päiväkodissa panostetaan kaveritaitoihin.
• Toimintamalli kiusaamistilanteessa on tilanteesta keskustelu sekä sen selvittäminen ja päättäminen aikuisen avulla, siellä
missä tilanne on tapahtunut.
• Huomioimme lasten omat näkemykset ja ratkaisuehdotukset, sekä autamme lasta hyvittämään tekojaan esimerkiksi
anteeksipyytämällä.
• Aikuinen huolehtii aina, ettei lapsi jää yksin vaikeidenkaan tunteiden kanssa. Aikuinen on lapsen kanssa läsnä, eikä jätä
lasta yksin. Tilanteista keskustemme myös vanhempien kanssa.
• Kotona on tärkeää keskustella lapsen kanssa kiusaamistilanteista.
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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:
Lasten yksilölliset suunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka on käytössä jokaisessa lapsiryhmässä.
• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen suunnitelmallista
kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• 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.
Vy Haikara-Ruudin toimintavuodelle 2020-21 asettamat tavoitteet:
• Leikkiin kannustava toimintakulttuuri ja suomenkielen rikastuttaminen
• Kehitämme tällä kaudella erityisesti ulkoleikkitoimintaa ja lapsen osallisuutta siinä
• Toteutamme yhteisiä metsäretkiä ja liikuntaleikkejä esim. hippaleikit, perinneleikit, palloleikit, kuvasuunnistus
• Aikuinen tukee aktiivisesti lasten leikkejä, havainnoi ja huomioi, että kaikki pääsevät mukaan leikkiin
• Mahdollistamme leikkirauhan ja keskittymisen pitkäkestoiseen leikkiin
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Oppimisympäristöt
•
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelemme ja muokkaamme oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa.
Päiväkodin ryhmien tilat on suunniteltu ikätasoisesti. Tilat kannustavat lasta liikkumaan, oppimaan ja toimimaan arjessa.
Päiväkodin lapsien käytössä on ryhmätilat, liikuntasali sekä pienryhmätiloja sovitusti ja ulkoilussa piha-alueet.
Oppimisympäristönä käytämme oman päiväkodin tilojen lisäksi lähiympäristöä.
Esiopetus toimii yhteistyössä Vesalan peruskoulun ja Ruudin sivukoulun kanssa (esim. metsäretket ja ulkoliikunta).
Tällä kaudella hyödynnämme virtuaalisesti koko Helsinkiä oppimisympäristönä (esim. nähtävyydet ja museot).
Päiväkodin materiaalit ja välineet ovat pedagogisesti perusteltuja ja lasten saavutettavissa.
Tiloja muokataan lasten tarpeiden ja lasten innostuksen mukaan (esim. isot rakentelupalikat käytävällä, pienhuoneessa
askartelua tai leikkimistä ja muuta pienryhmätoimintaa).
• Tiimipalavereissa arvioimme oppimisympäristön toimivuutta ja lapsilta tullutta palautetta.
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri
•
•
•
•
•

Toimimme myönteisessä ilmapiirissä kaikki lapset ja perheet yksilöllisesti huomioiden.
Tunnistamme ja tuemme lapsen henkilökohtaisia vahvuuksia ja kannustamme positiivisesti.
Henkilökunta tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita.
Luomme keskustelevan ja luottamuksellisen suhteen huoltajien kanssa.
Opettelemme ja harjoittelemme yhdessäolon ja arjen taitoja.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
•
•
•
•
•
•

Kuuntelemme herkällä korvalla lasten ja perheiden toiveita ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.
Lasten ja huoltajien mukanaolo toiminnan suunnittelussa luo yhteishenkeä.
Perheet osallistuvat oman lapsensa arjen suunnitteluun yhteistyössä henkilökunnan kanssa.
Toimimme sensitiivisesti ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen.
Vanhempien osallisuuden tukena käytämme tarvittaessa tulkkia
Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteille
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panostamme vuorovaikutustaitojen ja suomenkielen vahvistamiseen.
Kaikki kielet saavat kuulua.
Ota koppi –materiaali on päiväkodissamme käytössä.
Eri kielet, uskonnot ja kulttuurit kohtaavat päiväkodissamme.
Henkilöstömme toimii mallina myönteisessä kohtaamisessa.
Huomioimme toiminnassamme vuodenaikojen vaihtelun ja perinteiset juhlat
Joulu, Pääsiäinen, Vappu ja Juhannus ovat läsnä suomalaisessa kulttuuriperinnössämme
Osallistamme mielellämme vanhempia mukaan kertomaan omasta kulttuuristaan ja perinteistään
Opettelemme ja käytämme lasten oman äidinkielisiä tervehdyksiä ja lohtusanoja
Nimeämme ja sanoitamme jokapäiväisiä tilanteita arjessa
Käytämme musiikkia yhtenä osana kulttuurin ja kielitaidon kehittämisessä.
Alueellamme on käytössä Musakärry, jonka soittimet rikastuttavat lasten kulttuuritietoisuutta ja tehostavat lasten kielellisiä ja
vuorovaikutuksellisia taitoja.
• Suomenkielen tukemiseen käytämme esim. Kielinuppu lauluja ja Roihusten kuvamateriaalia, Kuttu-materiaalia sekä
Jänistarinoiden satuja.
• Ruudin esiopetuksessa hyödynnetään Lukulumon digikirjastoa, jonka perheet saavat myös kotiin käyttöönsä.
• Ruudin esiopetuksessa on kielirikasteista toimintaa englanniksi osana vahvistamassa lapsen kielitietoisuutta.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
•
•
•
•
•

Leikki osallistuvaon keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa, oppimisessa ja varaamme sille riittävästi aikaa arjessa.
Esiopetuksessa leikillä on myös tärkeä sija uusien taitojen opettelussa.
Leikin kautta lapset harjoittelevat monia taitoja esim. vuorovaikutustaitoja, toisten huomioimista ja suomenkieltä.
Aikuiset t sensitiivisesti lasten leikkeihin.
Kuvat helpottavat lasten leikin suunnittelua ja osallistumista niihin.

•
•
•
•
•
•

Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia ja tuottaa lapselle iloa.
Leikki on lapsen luontainen tapa oppia. Sen avulla lapsi tutustuu ympäristöönsä ja opettelee uusia asioita.
Leikki on päiväkodissamme vapaata leikkiä tai aikuisen ohjaamaa.
Aikuinen tarjoaa lapselle mahdollisimman monipuolisen ympäristön leikkiin.
Leikin kautta lapset elävät vuorovaikutussuhteita, tunteita ja toimintatapoja, joita he ovat itse kokeneet ja nähneet.
Leikki saa näkyä ja kuulua kaikessa toiminnassamme.

Leikin merkitys
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Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päiväkodissamme toimimme yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.
Kannustamme lapsia ja henkilöstöä jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja.
Hyödynnämme digitaalisia välineitä lasten ikätason mukaan.
Esiopetuksessa digivälineitä käytetään esim. äänisuunnistuksessa ja pienten videoiden tekemisessä sekä valokuvaamisessa,
geokätköilyssä ja QR-koodi –liikuntaleikeissä.
Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme viikkopalavereissa ja tiimikokouksissa.
Henkilökunta hyödyntää vahvuuksiaan ja jakaa osaamistaan toinen toisilleen arjessa.
Rohkaisemme toisiamme kokeilemaan ja yrittämään lasten parhaaksi.
Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.
Kannustamme henkilöstöä itsearviointiin ja ammatilliseen kehittymiseen osallistumalla koulutuksiin.
Huoltajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute edistävät yhteisön oppimista.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Haikarassa ja Ruudissa ryhmät muodostuvat hakijoiden mukaan.
Tällä hetkellä toimintamme tapahtuu ryhmissä, joissa on 1-4v. ja 3-5v. lapsia
Esiopetus toimii päiväkoti Ruudissa omana ryhmänään. Päiväkoti Ruudista siirrytään oman asuinalueen lähikouluun.
Päiväkoti Haikaran esiopetusikäiset lapset siirtyvät lähipäiväkoteihin esiopetukseen omalle oppilaaksiottoalueelle.
• Tutustuminen
Perheet tulevat sovitusti ennakkoon päiväkotiin ja tutustuminen tapahtuu pääasiassa päiväkodin pihalla.
Lapsi aloittaa päivähoidossa pehmeällä laskulla: tutustumisjakson kesto on yksilöllinen ja siitä sovitaan ennen hoidon aloitusta.
Perheiden kanssa pidetään tällä hetkellä aloituskeskustelu Teams: in kautta tai puhelimitse. Monikulttuurisen perheen kanssa
sovimme keskustelun puhelintulkkauksen avulla tarvittaessa.
• Siirtyminen toiseen ryhmään
Lapsi tutustuu etukäteen tulevaan ryhmäänsä yhdessä tutun aikuisen kanssa.
Lapsen siirtyessä toiseen päiväkotiin tai ryhmään pidetään siirtoneuvottelu puhelimitse kasvattajien kesken
ja tarvittaessa ovat huoltajat ja asiantuntijat mukana käyttäen Teamsiä tai puhelinta.
• Lapsen Vasuprosessi –yhteisesti sovitut käytännöt
Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja pitää lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu)- tai lapsen esiopetuksen
oppimissuunnitelma (Leops) -keskustelut yhdessä vanhempien kanssa käyttäen Teamsiä, puhelinta ja tarvittaessa tulkkia
puhelimen kautta. Arviointikeskustelu pidetään keväällä ja tarvittaessa. Hyve4 -keskustelu pidetään ennen 4v neuvolatarkastusta.
3-vuotiaista täytetään neuvolakäyntiä varten havainnointilomake.
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Viestintä ja yhteistyö
• Huoltajat saavat vaikuttaa toimintasuunnitelmaan ja osallistua toiminnan suunnitteluun Leops- ja Vasu-keskusteluissa ja
päivittäisissä tapaamisissa.
• Vuosittain vanhemmille suunnataan kyselyitä, joissa he voivat kertoa toiveistaan ja antaa palautetta toiminnasta.
• Vanhemmille avoimia tapahtumia ovat pihatapahtumat.
• Päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunnat hyödyntäen sähköpostia ja Teams-yhteyttä.
• Huoltajille tiedotetaan tiedotteilla sekä sähköpostilla.
• Henkilökunta alkaa täyttää sähköistä ryhmäportfoliota, joka tulee käyttöön vuoden 2021 alussa.
• Portfoliossa on valokuvia toiminnasta ja lasten ajatuksia ja toiveita kirjattuna
• Vanhemmat voivat seurata ryhmäportfolion avulla oman lapsensa ryhmän toimintaa.
• Teemme yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa, (Varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja VEO, esiopetuksen kuraattori,
suomi toisena kielenä –opettaja, neuvola, lastensuojelu, kirjasto, leikkipuistot, seurakunta, urheiluseura Kontu).
• Tämän toimintakauden aikana monet yhteistyömuodot toteutuvat sähköisen viestinnän avulla.
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