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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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Hippaheikki-Myrskyluoto-Kajuutan toimintakulttuuri
• Toimintamme pohjautuu ammattitaitoiseen 

ja sitoutuneeseen henkilökuntaan.
• Kannustamme ja tuemme toisiamme sekä 

kehitämme toimintaamme ja osaamistamme 
yhdessä.

• Monipuolinen leikki-ja oppimisympäristö, 
lapsen osallisuus ja pedagogiset 
menetelmät takaavat laadukkaan toiminnan.

• Yhteistyö perheiden ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa on tärkeää ja näkyy 
arjessa monella eri tavalla. 

suunnitelmallisuus/
arviointi

sensitiivisyys

joustavuus

yhteisöllisyys

kehittyvyys

Avoimuus/rehellisyys

Henkilöstö

Toiminta-ajatuksenamme on lasten talo, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada onnistumisen elämyksiä 
liikkuen, leikkien, taiteillen ja tutkien. Toiminnassamme otamme huomioon lasten vahvuudet,  kiinnostuksen 
kohteet sekä Ikä-ja kehitystason. Lapset ovat yhdenvertaisia sukupuolesta, iästä tai taustastaan huolimatta. 

Vapaassa ja ohjatussa toiminnassa liikunnan merkitys nähdään laajemmin kuin vain lasten motoristen 
valmiuksien kehittäjänä. Liikunnan avulla voimme tukea lasten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, kielenkehitystä ja 
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Haluamme, että lapsista on kiva tulla päiväkotiin joka päivä. Sensitiiviset ja sitoutuneet 

aikuiset kohtaavat lapset päivän eri tilanteissa. Vaikka lapset toimivat omissa ryhmissään, 
kaikki talon aikuiset ovat lapsia varten. Koemme että kaikki lapset ovat yhteisiä talon 
sisällä ryhmästä riippumatta. 

• Meille on tärkeää, että lapsi tuntee olevansa osallisena ja kuuluvansa ryhmään 
omana itsenään. Joustava ryhmittely mahdollistaa lapsen oppimisen, omien 
ajatustensa ilmaisemisen, kehittymisen ja kaveritaitojen eli empatian, 
vuorovaikutuksen, ja tunnetaitojen tukemisen. Vaalimme tasa-arvoista lapsuutta. 

• Perheiden moninaisuus avartaa ja rikastuttaa toimintaamme ja yhteistyötä perheiden 
kanssa. Kun huomioimme lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, jokainen lapsi tulee 
kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti.

• Arvioimme ja kehitämme pedagogisia menetelmiä jatkuvasti toimintakauden aikana. 
Menetelminä mm. päivän rakenteiden suunnittelu; ulkoilun porrastus, yhteiset 
aamusadut, ikä-ja kehitystason mukaiset ryhmät, toiminnallinen ja erityisesti myös 
liikunnan avulla oppiminen, kannusta kaveria- ja miniversomenetelmät, ympyräiset-
tunnetaidot.
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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. 

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:

• Taidekasvatuksen kehittäminen yksikössä.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Omahoitajuus

Tutustumiskäynnit 
päiväkodilla

Varhaiskasvatuksen 
aloittamisen 
materiaalit 

vanhemmille

Harjoittelut 1-2vkoa 
läheisen kanssa

Aloituskeskustelut 
heti

Vasut/leopsit 2:n 
kk:n kuluessa,

Hyve 4

Kaikki aikuiset ovat lapsia varten. Päiväkotimme toimintatapana on, että lapset voivat leikkiä yli 
ryhmärajojen. Tämä osaltaan helpottaa lasten siirtymistä toisiin ryhmiin. Ryhmää vaihdettaessa 
annetaan aikaa tutustua uuteen ryhmään.
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Viestintä ja yhteistyö
Viestintää toteutetaan mm. tiedotteiden, sähköpostien ja ryhmäportfolion kautta.

Yhteistyö huoltajien kanssa, huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan

• Vasu-ja leops keskustelut
• Päivittäiset keskustelut 
• Arviointikeskustelut tarpeen mukaan
• Vanhempaintilaisuudet
• Hakukahvit
• Juhlat ja tapahtumat

Yhteistyö muiden yhteistyötahojen kanssa

• Kveot, S2-opettajat
• Neuvola; 3v, hyve4
• Terapeutit
• Koulut
• Kulttuuritoimijat

Tutustu toimintaamme linkin kautta 
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Pedagogisen dokumentoinnin kokonaisuus

Toiminnan arviointi mm. 
hymynaamat,
värikortit, keskustelut

Valtakunnallinen vasu Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelma

Yksikön 
varhaiskasvatussuunnitelma

Ryhmän pedagoginen suunnitelma; sisältää 
havaintoja,tietoja mm. lapsen 
vasusta/leopsista, haastatteluista, 
kasvunkansioista, kuvista ja tuumaustauoista

Ryhmäportfolio; suunnitelman 
toteuttaminen ja toiminnan 
näkyväksi tekeminen vanhemmille

Havainnointi/pedagoginen 
dokumentointi

Toiminnan arviointi
-hymynaamat, 
väriparit, keskustelut  

Suunnittelu/kehittäminen
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Esiopetuksen toiminta
Ryhmät:  Futarit ja Lämärit (Myrskyluoto)

Vikkelät (Kajuutta)

Pedagoginen toiminta:

Esiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti joustavasti pienryhmissä lasten taitotason ja tarpeiden mukaan. Painotamme liikunnan, toiminnan ja 
kokemuksen kautta oppimista. Opetuksessa huomioidaan lasten eri oppimistyylit. Oppimisympäristönä toimii: oman ryhmän tilat, koko talo, 
lähiympäristö, luonto,Vuosaari ja koko Helsinki. Lapsilla on viikoittain luonto- tai liikuntaeskari, jossa asioita ja ilmiöitä lähestytään liikkuen, leikkien, 
tutkien ja taiteillen.
Projektityöskentely on meille ominainen tapa käsitellä asioita. Oppimiskokonaisuudet rakentuvat lasten tarpeiden, kehityksen ja ideoiden pohjalta. 
Kasvattajien havainnoilla on tärkeä rooli oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa.

Meille on tärkeää, että jokainen lapsi kohdataan päivittäin omana itsenään. Lapsi kokee, että saa vaikuttaa omaan päiväänsä ja kommunikoida 
omalla tavallaan. Lasten mielenkiinnonkohteiden huomioimisella varmistamme, että kukaan ei koe ulkopuolisuutta. Kiinnitämme ryhmässä erityistä 
huomiota kielitietoiseen oppimisympäristöön.

Tänä vuonna haluamme toiminnassamme erityisesti kehittää vahvuuskeskeisyyttä ja positiivista pedagogiikkaa. Pohdimme yhdessä lasten ja 
perheiden kanssa mitä vahvuudet tarkoittavat ja miten niitä voi hyödyntää. ”NAPATAAN NE KIINNI HYVÄNTEOSSA!”
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Yhteistyö perheiden kanssa on päivittäistä. Lapsen esiopetussuunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa ja se seuraa 
lapsen mukana kouluun.
Yhteistyö koulun kanssa perustuu yhteistoimintasuunnitelmaan, joka on laadittu yhdessä Merilahden peruskoulun kanssa.
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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 alkuvuoden 2021 aikana esiin
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte tasa-arvoa yksikössänne
• 1-2 toimenpidettä, jolla edistätte yhdenvertaisuutta yksikössänne
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