Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Kumina-Pikkuprinssi-Satulinna

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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Työtämme ohjaavat arvot
•
•
•
•
•
•

Lapsuuden itseisarvo
Ihmisenä kasvaminen
Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja
moninaisuus
Perheiden monimuotoisuus
Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelmanperusteissa määritellyille
arvoille sekä Helsingin kaupungin
strategiaan 2017-2021.
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Yksikön toimintakulttuuri
•

Vuorovaikutus ja ilmapiiri

•

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo

•

Kulttuurinen moninaisuus ja
kielitietoisuus

•

Oppimisympäristöt

•

Leikkiin ja vuorovaikutukseen
kannustava yhteisö.

•

Leikin merkitys.

•

Oppiva yhteisö
toimintakulttuurin ytimenä.

Myönteinen, turvallinen ja myötätuntoinen oppimisympäristö on
varhaiskasvatuksen ydin
• Oppimisympäristö on kaikkialla ja alati läsnä. Kaikki sisä- ja ulkotilat ovat ryhmien
aktiivisessa, pedagogisessa ja monipuolisessa käytössä. Rakennamme
oppimisympäristöä houkuttelevaksi ja innostavaksi, jossa lapsella on mahdollisuus
harjoitella taitoja, tutkia, kysellä ja pohtia asioita. Huomioimme oppimisympäristön
rakentamisessa lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, ja hyödynnämme
toiminnassamme pienryhmiä.
• Positiivinen, sensitiivinen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen arjessa on
ensiarvoista
• Huomioimme ja tiedostamme niin fyysisen (esim. terveellinen, lasten
luontaista liikkumista edistävä ) kuin sosiaalisen (yhteisöllisyys, vastuuntunto,
kiusaamisen ehkäiseminen) ja psyykkisen (esim. turvallisuudentunne, arvostus)
oppimisympäristön.
• Lapsi nähdään aktiivisena toimijana. Tuemme lasten osallisuutta ja
oppimisympäristöä muokataan yhdessä lasten kanssa heidän toiveitaan huomioiden.
Päiväkoti on lapsia varten!
• Hyödynnämme lähiympäristöä sekä Helsingin kaupunkia oppimisympäristönä
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Vihreä lippu-toiminta ja ympäristökasvatus, toiminnan ”vihreä lanka”
• Vihreä lippu – ohjelma on ympäristökasvatuksen ohjelma ja kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki.
- Pk Pikkuprinssi on ollut mukana Vihreä lippu-toiminnassa vuodesta 2000 ja on saavuttanut kestävän tason Vihreä lipun. Pk Kumina liittyi
syksyllä 2018 toimintaan mukaan ja sai 2019 ensimmäisen Vihreän lippunsa. Pk Satulinnassa on lähdetty pienin askelin kohti kestävän
kehityksen pelisääntöjä.
• Vihreä lippu -ohjelman periaatteet:
- Osallisuus: lapset ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
- Ympäristökuormituksen vähentäminen
- Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
- Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
- Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa
• Päiväkodissa opettelemme kestävän kehityksen pelisääntöjä, luonnon kunnioittamista ja luonnosta nauttimista. Arvostamme luonnon
ainutlaatuisuutta, pyrkimyksenä, että luonnossa liikkuminen ja siitä nauttiminen tulee osaksi lapsen arkea ja elämää.
- Arjen toiminnassa Vihreä lippu näkyy ns. Vihreä lippu-tapoina esim. seuraavasti:
hygieniapyyhkeiden käyttö, Metsämörriretket, kierrätys ja lajittelu, hankinnoissa suosimme kestäviä leluja, käytämme ympäristöystävällisiä
pesuaineita, käytämme kierrätysmateriaalia askarteluissa, hyödynnämme ilmaispalveluja- ja materiaalia, ilahdutamme aineettomasti,
sammutamme turhaan palavat valot, suljemme hanat käsienpesussa saippuoinnin ajaksi, liikumme retkille kävellen tai julkisilla
kulkuneuvoilla.
• Kuminassa joka ryhmällä on oma lavaviljely pienten pihalla ja Pikkuprinssissä sisäpihalla isoja ruukkuja, joissa kasvatamme syötäviä
kasveja.
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Esiopetus Pk Satulinnassa
Esiopetusta annetaan päiväkoti Satulinnassa kolmessa eri ryhmässä. Esiopetusaika on klo 9.00-13.15 välillä. Iltahoidossa
olevat esiopetusikäiset saatetaan klo 16 pk Pikkuprinssiin.
Jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetussuunnitelma (leops) opettajan ja
vanhemman/vanhempien kanssa käytävän keskustelun ja henkilökunnan havaintojen pohjalta. Myös lasta kuullaan
esiopetussuunnitelmaa tehtäessä. Keskustelut käydään syksyllä ja arviointikeskustelut keväällä.
Ryhmien pedagogisina painotuksina ovat kielenkehityksen tukeminen, tunnekasvatus, leikkitaitojen kehittäminen ja
sosiaaliset taidot. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten ideat ja kiinnostuksen kohteet sekä eri oppimisen
vaiheessa olevat lapset. Toimimme pienryhmissä siten, että kiinnostus ja into oppimiseen säilyy. Käytämme monipuolisesti
musiikin, leikin, liikunnan ja draaman keinoja toiminnassamme. Retkeilemme paljon lähiympäristössä/metsässä ja
hyödynnämme Helsingin eri kulttuuripalveluja.
Jokaisella esiopetusryhmällä on Maatullin ala-asteella oma kummiluokka, jonka kanssa tehdään yhteistyötä, josta on sovittu
alueen yhteistyösuunnitelmassa.
Esiopetuksessa toimii oppilashuolto, johon kuuluu esiopetuksen psykologi ja kuraattori. Esiopetusvuonna on tärkeää, että
lapsi ja perhe saa tarvitsevansa avun ajoissa ja riittävät tukitoimet koulun aloitukseen. Alueellemme on tehty
oppilashuoltosuunnitelma.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Mahdollistamme lapsille turvallisen ja myönteisen oppimisympäristön, jossa on tilaa sekä vapaalle että ohjatulle
leikille. Luomme avoimen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa kaikille on turvallinen ja hyvä olla.
• Lasten tunnetaitojen kehittymistä tuetaan sekä heille opetetaan hyviä käytöstapoja. Aikuisten tulee seurata
lasten toimintaa ja leikkejä, ennakoiden tapahtumia ja ohjata oikeaan käyttäytymiseen.
• Lapselle on tärkeä, että hän löytää paikkansa ryhmän jäsenenä ja tuntee kuuluvansa ryhmään. Lasten kanssa
käsitellään kiusaamista aiheena positiivisen kautta eli jutellaan, millainen on hyvä ystävä ja miten saa toimia.
• Käytämme tunne-elämäntaitojen opettelussa apuna mm. Piki- ja Askeleittain kerhoja, miniversovertaissovittelumenetelmää, tunnekelloja, draamaa.
• Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on laadittu KVO13 kiusaamisen vastainen ohjelma, KVO13 on 13kohtainen ohjelma kiusaamista vastaan. Se on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle, iltapäivätoiminnan
ohjaajille, opettajille, koulujen muulle henkilökunnalle, lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen.
• Tämän lisäksi yksikössämme on tehty kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma, jossa aihetta käsitellään
laajemmin. Tämä suunnitelma on nähtävillä päiväkodin kotisivuilla.
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusyksiköissä käynnistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021.
• Suunnitelman laadinta käynnistyi loka-marraskuussa 2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen
osallistui koko yhteisö. Kartoitusta jatketaan lasten kanssa esim. turvallisuuskävelyillä.
• Kartoituksesta nostettiin esiin 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja aikataulutus. Suunnitelma
jaetaan huoltajille tiedoksi.
• Tasa-arvoinen varhaiskasvatus: Lapsille tulee tarjota mahdollisuus leikin ja leikkiseuran valintaan ilman
sukupuoleen kohdistuvia oletuksia. Henkilökunnan tulee myös huomioida lasten väliset valtasuhteet ja huolehtia
siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi
• Leikki ja oppimisympäristö järjestetään tukemaan moninaisuutta
• Leikkikaverin ja leikin arvonta
• Tuetaan lapsen unelmia, jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä ja tulla miksi vain

• Yhdenvertainen varhaiskasvatus: Yhdenvertainen kohtelu ja eri kulttuurien arvostaminen
• Jokaisella on mahdollisuus saada tietoa ja tulla kuulluksi vaikka yhteistä kieltä ei olisi ( selkokieli, kuvien käyttö,
asioiden konkreettisesti näyttäminen, tulkkipalvelut
• Erilaisten kulttuurien ja kielien näkyväksi tuominen esimerkiksi yhteisillä keskusteluilla lasten kanssa, toivotamme
vanhemmat tervetulleiksi kertomaan omasta lapsuudestaan ja kulttuuristaan. Lisäksi oppimisympäristöä muokataan
siten, että lapsiryhmän moninaisuus tulee näkyväksi esim. tervehdykset eri kielillä.
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Toimintakauden tavoitteet
• Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: Helsingin kaupungin strategiasta nousevat
yhteiset tavoitteet:
• 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)
• Näin meillä vy Kumina-Pikkuprinssi-Satulinnassa:
• Jokaiselle ryhmälle on tehty oma portfolio teamsiin
• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän pedagogista toimintaa arvioidaan
yhteisellä arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)
• Näin meillä vy Kumina-Pikkuprinssi-Satulinnassa :
• 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.
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2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Tarkentuu talousarvioesityksen käsittelyn myötä.
• Näin vy Kumina-Pikkuprinssi-Satulinnassa rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Jokaisessa ryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisia projekteja, joissa hyödynnetään lähiympäristöä
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä alueemme kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja
ympäristöpalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja sukupolvien
kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. Lähikumppaneitamme ovat mm. Tapulin kirjasto, alueen liikunta- ja urheiluseurat,
Malmitalo ja Annantalo
3.Yksikön toimintakaudelle asettama oma tavoite:
Leikki on tärkein toimintatapa lapsen kielenkehityksen tukemisessa
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisen identiteetin
kehittymistä. Leikki mahdollistaa lasten keskinäisen vuorovaikutuksen toteutumisen kielitaidosta riippumatta.

•
•
•
•

Tavoitetila:
Lapsille annetaan leikkirauha ja leikille aikaa, leikkiä kunnioitetaan.
Leikin avulla lasten sanavarasto karttuu ja he oppivat erilaisiin tilanteisiin liittyviä ilmaisuja.
Leikki on tärkeä toimintatapa kielellisten taitojen kehittymisen mahdollistajana.
Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua leikkeihin kielitaidosta riippumatta.
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Toimenpiteet:
•
•
•
•
•
•

Aikuinen on aktiivisesti mukana leikeissä.
Kuvien käyttö leikin ja kielen kehityksen tukena.
Rakennamme ja muokkaamme leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa heidän tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.
Aikuinen toimii kielellisenä mallina ja tukena sanoittamalla leikkiä.
Pelien, lorujen, musiikin ja laululeikkien aktiivinen käyttäminen kielenkehityksen tukena.
Lapsille luetaan monipuolisesti erilaista kirjallisuutta, hyödyntäen myös media- ja draamakasvatusta
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Tutustuminen
• Päiväkodista ollaan yhteydessä asiakasperheeseen ja annetaan ryhmän tiedot. Ennen päiväkodissa aloittamista lapsi tulee tutustumaan yhdessä
huoltajien kanssa päiväkotiin mahdollisuuksien mukaan.
• Esiopetuksessa aloittaville järjestetään yhteinen tutustumistilaisuus ennen esiopetuksen alkua jos se on mahdollista
• Tutustuminen aloitetaan sovitusti noin viikkoa ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa riippuen lapsen iästä ja tarpeista.
• Aluksi lapsi voi tulla leikkimään pihalle sekä sisälle, sen jälkeen päiviä pidennetään sovitusti. Huoltaja on lapsen mukana tutustumisajan.
Aloituskeskustelu
• Ryhmästä otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan aloituskeskustelu käytäväksi päiväkodissa.
• Aloituskeskustelu on perheen puheenvuoro, jossa he kertovat omasta lapsestaan ja toiveistaan henkilökunnalle. Lisäksi henkilökunta jakaa perheelle
tietoa päiväkodin/ryhmän toiminnasta.
• Aloituskeskustelu käydään tutustumisjakson aikana.
Varhaiskasvatuksen aloitus
• Vanhempien rooli on rohkaista lasta kaikissa päivän tilanteissa (ruokailu, lepohetki jne.)
• Varhaiskasvatuksen aloituksen päätöspäivästä lähtien lapsella on mahdollisuus jäädä päiväkotiin yksin ilman vanhempia
• Tästä päivästä lähtien varhaiskasvatusmaksu ja vakuutukset ovat voimassa
Siirtyminen toiseen ryhmään tai päiväkotiin
• Ryhmästä toiseen siirtyessä lapsella on mahdollisuus käydä tutustumassa uudessa ryhmässään. Vanhan ja uuden ryhmän henkilökunta keskustelee
siirtyvän lapsen asioista, tarvittaessa yhdessä huoltajien kanssa
• Päiväkodin johtaja voi tehdä siirtohakemuksen vanhempien toiveesta toiseen yksikköön
• Perheen toiveita kuullaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lapsen siirtyessä talon sisällä toiseen ryhmään. Siirtymät toteutetaan
pääsääntöisesti elokuussa tai tammikuussa.
Lapsen vasuprosessi
• Uusien lasten varhaiskasvatuskeskustelut (lapsen vasu) käydään n. kahden kuukauden päästä siitä kun lapsi on aloittanut päiväkodissa.
• Samassa päiväkodissa jatkavien lasten varhaiskasvatuskeskustelut käydään syyskaudella, ja ne arvioidaan keväällä.
• Varhaiskasvatuskeskustelut käydään ryhmän varhaiskasvatuksenopettajan kanssa
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Tutustuminen ennen aloitusta
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Viestintä ja yhteistyö
Huoltajien osallisuus
• Vasukeskustelut ja niissä nousseet toiveet toiminnasta
• Päivittäiset keskustelut sekä sovitut tapaamiset tarvittaessa
• Toiminnalliset vanhempainillat sekä kyselyt vanhemmille
• Vanhempaintoimikunnan toiminta esim. tempaukset, myyjäiset
• Vanhempaintoimikunnan Facebook-ryhmä, jossa mahdollisuus vaikuttaa toimintaan
• Mahdollisuus vierailla päiväkodin arjessa sekä osallistua toimintaan esim. retket
• Kannustamme eri kieli- ja kulttuuritaustaisia perheitä tulemaan lapsen ryhmään, esim. kertomaan omasta lapsuudestaan,
kulttuuristaan tai lukemaan kirjaa omalla äidinkielellään
Tiedottaminen
• Tiedottaminen perheille sähköpostilla ja tarvittaessa paperitiedotteilla
• Vanhempien äänen kuuleminen, mahdollisuus ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja päiväkodin johtajaan pienissäkin asioissa
• Viikko- ja kuukausikirjeissä ( sekä sähköisen portfolion avulla keväällä 2021 alkaen) kerromme huoltajille tarkemmin ryhmän
toiminnasta sekä ryhmän ja päiväkodin tulevista tapahtumista
• Yhteiset juhlat ja tapahtumat
Monialainen yhteistyö
• Kirjastot, kulttuuritoimi, leikkipuistot, vanhustentalo, Maatullin ala-aste, alueen päiväkodit
• Alueen suomi toisena kielenä-opettaja ja kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, terveysasema, alueen sosiaalityöntekijät,
koulut
• Yhteistyö neuvolan kanssa, mm. Hyve 4 (4-vuotiaiden laaja neuvolatarkastus) ja Neuvola päiväkodissa (mahdollisuus
terveydenhoitajan ja hammashoitajan tarkastuksiin päiväkodissa 3-vuotiailla lapsilla)
• Muut lapsen hoitoon ja kasvatukseen osallistuvat viranomaistahot
vy Kumina-Pikkuprinssi-Satulinna 2020-2021

