Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Kamomilla-Maarianmaa

Hyväksytty: 16.11.2020, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen

Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat

Toimintasuunnitelma 2020-2021

2

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
Vihreä lippu -ohjelma muodostaa Kamomillan ympäristökasvatuksen
periaatteet ja tavoitteet. Ympäristökasvatus ja ympäristön
huomioiminen arjen käytännöissä on tärkeä osa päiväkotimme
toimintaa. Tavoitteenamme on vähentää jätteiden, veden ja sähkön
kulutusta. Syksyisin valitsemme toimintakauden kestävän
ympäristökasvatuspainotteisen teeman, jota käsittelemme kaikissa
ryhmissä huomioiden lasten ikä- ja kehitystason. Tällä
toimintakaudella alkaa seuraaville toimintakausille jatkuva teema
kestävä kehitys. Teemme vuosittain sekä syksyllä että
keväällä raportin toiminnastamme Suomen
ympäristökasvatusseuralle.

Kamomillassa ja Maarianmaassa tavoitteemme on, että lapselle
muodostuu positiivinen luontosuhde. Kiinnostus luontoa kohtaan syntyy
lapsen omien kokemusten kautta. Arjen toiminnassa teemme valintoja,
jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön ja antavat lapselle aineksia
kestävän luontosuhteen syntymiselle. Omien
havaintojensa, kokemustensa, elämystensä ja tutkimustensa kautta lapsi
muodostaa ja muokkaa omia käsityksiään luonnosta ja ympäristöstään.
Aikuisten ja lasten yhteinen vastuu luonnosta ja lähiympäristöstä luo
perustan lapsen turvalliselle kasvuympäristölle ja perusturvallisuuden
kehittymiselle.

Päiväkodeissamme on turvallinen, iloinen, avoin, rohkaiseva ja
kiireetön ilmapiiri. Talon yhteiset tapahtumat ja juhlat kuuluvat
päiväkotiemme toimintakulttuuriin. Kamomillassa vietetään syksyisin
ja keväisin pajaviikkoa, jonka aikana toiminta painottuu erityisesti
ympäristökasvatukseen. Maarianmaassa vietetään muun muassa
koko talon yhteistä sadonkorjuu- ja aurinkojuhlaa.

Pidämme tärkeänä kaveri- ja tunnetaitojen sekä itsesäätelytaitojen
opettelemista yhdessä lasten kanssa. Molemmissa päiväkodeissamme
toiminnan lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka ja lämmin
vuorovaikutus. Pienryhmissä käsitellään tunteita ja harjoitellaan kaveritaitoja
erilaisten materiaalien, mm. Molli ja Piki kautta.

Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Jokainen ryhmä havainnoi kasvattajien toimintaa
säännöllisesti ja nämä havainnot jaetaan
viikoittaisissa tiimikokouksissa. Kokouksissa jaetaan
erityisesti havaintoja sensitiivisistä kohtaamisista
lasten kanssa.
• Hyödynnämme digitaalisia välineitä
osana havainnointia toimintakauden aikana.
• Järjestämme lasten kokouksia
osallisuutta vahvistamaan: Kamomillassa
kokoontuu vihreä lippu raati
ja Maarianmaassa pidetään lasten kokouksia.
• Kaikki ryhmämme lähettävät viikkotai kuukausikirjeitä, joissa
avataan toimintaa/kerrotaan toiminnasta pedagogise
sti. Lapset ovat mukana kirjoittamassa kirjeitä.
• Teemme molempiin päiväkoteihimme yhteisen mallin
lasten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen,
jolla vahvistamme lasten sensitiivistä kohtaamista.

Oppimisympäristö
• Kamomilla on Vihreä Lippu -päiväkoti. Kamomillassa
sitoudumme toimintamalliin, jossa koko työyhteisö
vähentää ympäristökuormitustaan tavoitteellisesti ja
yhteisvastuullisesti. Ryhmätilojen lisäksi lasten
käytössä ovat yhteinen sali ja ateljee.
• Päiväkoti Maarianmaa sijaitsee Viikinmäessä ja
käytössämme on myös samassa rakennuksessa
sijaitsevan koulun tiloja, kuten liikuntasali.
• Molemmissa päiväkodeissa hyödynnämme
päivittäisessä toiminnassa pihoja sekä muuta
lähiympäristöä, kuten metsiä ja puistoja,
joissa käydään viikoittain. Käytämme myös
lähialueen leikkipuistoja, kirjastoja ja
metsiä oppimisympäristönämme. Näin lapsi
oppii tuntemaan omaa kotiseutuaan, -kaupunkiaan
ja kulttuuriympäristöään.

• Luonto ja ympäristö ovat esillä myös päiväkotiemme
sisätiloissa ja sisällä tapahtuvassa toiminnassa.
Päiväkodin tavaroita kierrätetään ja lainaillaan ryhmien
välillä. Lapsilla on mahdollisuus esittää toivomuksia siitä,
miten päiväkodin tiloja käytetään.
Suunnittelemme ja rakennamme oppimisympäristöä
lasten kiinnostuksen mukaan yhdessä lasten kanssa niin,
että lelut ja tarvikkeet ovat lasten saatavilla.
• Vältämme turhia kieltoja ja sääntöjä. Yhdessä
pidämme huolta siitä, että oppiympäristömme on turvallinen,
viihtyisä ja siisti. Yhteisiä tiloja jaetaan tarpeen mukaan
ryhmien ja pienryhmien toimintaan sopiviksi.

Leikki
• Jokaisessa ryhmässämme lapsia jaetaan leikeissä
pienryhmiin ja eri tiloihin.
• Autamme lapsia leikeissä alkuun sekä olemme
kiinnostuneita leikeistä myös sen loppumisen
jälkeenkin.
• Järjestämme viikoittain yhteisiä liikuntaleikkejä
ulkoilujen aikana.
• Kaikki päiväkodin tilat ovat lasten leikkiä varten.
Muokkaamme tiloja leikeille sopiviksi yhdessä lasten
kanssa.
• Järjestämme mahdollisuuden vapaaseen leikkiin
päivittäin sekä sisällä että ulkona.
• Havainnoimme lasten leikkiä ja tuemme sitä.
• Tarvittaessa autamme leikin aloittamisessa esimerkiksi
sopimalla leikin säännöistä, rooleista ja tarpeen
mukaan olemme leikissä mukana koko leikin ajan.
• Korostamme leikin merkitystä myös vanhemmille ja
kerromme heille leikin sisällöistä hakutilanteissa sekä
viikko- ja kuukausikirjeissä.

Esiopetus Kamomilla-Maarianmaassa
• Yksikkömme molemmissa päiväkodeissa järjestetään esiopetusta toimintakaudella 2020-2021
• Tuleville esiopetusikäisille lapsille järjestetään tutustumisiltapäivä. Tutustumispäivässä vanhemmille kerrotaan
päiväkodin käytännöistä sekä siitä, mitä esiopetus on. Lapset saavat tehdä esiopetukseen liittyviä tehtäviä. Lapsi ja
vanhemmat pääsevät tutustumaan päiväkodin tiloihin, kasvattajiin ja muihin tuleviin esiopetusikäisiin lapsiin. Elokuussa
ennen esiopetuksen alkamista on mahdollisuus tulla tutustumaan uuteen esiopetusryhmään yhdessä vanhemman
kanssa.
• Esiopetuksen toiminta-aika Maarianmaassa on 8.30-12.30 ja Kamomillassa 9-13. Toiminta-aika sisältää erilaista ohjattua
toimintaa, ulkoilua ja ruokailun.

• Esiopetuksen toimintamme perustuu lasten mielenkiinnon kohteisiin ja lasten omiin oppimistavoitteisiin sekä esiopetuksen
yhteisiin tavoitteisiin. Näistä muodostuu oppimiskokonaisuuksia. Toiminnallisuus, eheyttäminen, lapsilähtöisyys ja
projektityöskentely ovat toimintamme lähtökohtia.
• Teemme yhteistyötä alkuopetuksen kanssa yhdessä oppimisen suunnitelman pohjalta. Esiopetukseen osallistuvat lapset
kuuluvat oppilashuollon piiriin ja teemme yhteistyötä esiopetuksen psykologin ja kuraattorin kanssa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Yksikössä tehdään kiusaamisen vastainen suunnitelma, jossa sovitaan ja kuvataan miten meillä toimitaan
kiusaamistilanteissa
• Yksikössä käytössä positiiviseen pedagogiikkaan nojaava Huomaa Hyvä -materiaali

• Yksikön yhteinen kuvatuki kaveritaitojen ja tilanteiden käsittelyyn.
• Jokaisessa ryhmässä panostetaan hyvän ryhmähengen luomiseen sekä ryhmäytymiseen.
• Yhteistyö vanhempien kanssa; otamme matalalla kynnyksellä puheeksi lasten väliset ristiriitatilanteet.
• Toimimme erilaisissa pienryhmissä, jotka ovat pedagogisesti suunniteltuja. Erilaisissa pienryhmissä lapsia
tuetaan tutustumaan toisiin ja leikkimään kaikkien kanssa.
• Aikuisen vastuulla on varmistaa, että kukaan ei jää ulkopuolelle.
• Tuetaan leikkitaitoja ja harjoitellaan tunnetaitoja kts. tarkemmin seuraavat diat
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Leikin tukeminen
Luomme leikkiin houkuttelevia ympäristöjä ja virikkeitä leikkiin
• leikkivälineet lasten saatavilla
• leikkivälineille selkeät, merkatut paikat
• leikkitilojen rajaaminen
• leikkiä arvostava ilmapiiri: kuvia leikeistä Instagramiin ja portfolioon, osoitetaan leikeistä ilahtuminen kehumalla
sanallisesti, mahdollistetaan leikkien jatkaminen mahdollisuuksien mukaan.
Leikkitaitojen havainnoiminen ja tukeminen
• leikkitaitoja ovat mm. leikin säännöistä sopiminen, ongelmanratkaisu, jakaminen, leikkiin liittyminen ja sitoutuminen.
• leikkivalintataulut ohjaamaan leikin valintaa ja sitoutumista leikkiin, lisäämään struktuuria ja tukemaan toiminnanohjausta.
• leikkipariarvonta uusiin kavereihin tutustumista tukemaan, ja kaveripiiriä rikastamaan.
• aikuinen on läsnä ja saatavilla lasten leikkiessä.
• aikuinen mukana leikeissä tarvittaessa, esim. leikin juonen eteenpäin vieminen, luottamussuhteen vahvistaminen aikuisen
ja lapsen välillä, havainnoiminen.
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Ristiriitatilanteiden selvittely
Ristiriitatilanteiden selvittelyssä on tärkeää nähdä muutakin kuin jäävuoren huippu
• Havainnoimme mitä taustalla voi olla: puuttuvia taitoja, kiusaamista, aikaisempia kielteisiä kokemuksia, negatiivisia
tunnekokemuksia, aistien kuormittumista.
•

Harjoittelemme ryhmässä vertaissuhdetaitoja: tilanteeseen sopiva viestintä, sääntöjen noudattaminen, ryhmään
sitoutuminen, konfliktien hallinta, toisten tukeminen, palautteen antaminen ja saaminen, leikkiin liittyminen, muihin
tutustuminen, leikkikutsuun vastaaminen, toisten huomioiminen, kompromissien tekeminen, loukkaamisen välttäminen,
ystävällisyys.

Ristiriitatilanteiden selvittelyyn kehitellään yhteistä mallia
• Käytetään kuvin tuettua selvittelymallia:
1. Mitä tapahtui? (Kaikkien osapuolten kuuleminen.)
2. Mihin sattui/miltä tuntui? (Aikuinen voi auttaa sanoittamaan.)
3. Anteeksipyytäminen. (Voi käyttää kuvaa tai tekstiä tarvittaessa.)
4. Miten voin auttaa/hyvittää? (Pelkkä anteeksipyyntö ei riitä.)
5. Pärjäätkö sä? Onko asia ok? (Tilanteen päättäminen.)
•

Kerätään kuvatuettua aineistoa henkilökuntamme yhteiseen käyttöön.
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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.

• Olemme aloittaneet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus aiheen käsittelyn yksikössämme.
• Jatkamme aiheen käsittelyä työyhteisössä ja tiimeissämme koko toimintakauden ajan
• Ensimmäisiksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviksi toimenpiteiksi olemme valinneet:
1) Varmistamme, että lapsiryhmissä käytettävä kirjallisuus, laulut, runot ja kuvatuki ovat monipuolisia ja ne sisältävät
samaistumisen kohtia ryhmän kaikille lapsille.
2) Kiinnitämme huomiota kasvattajien puhetapaan. Emme arvota tyttöjen ja poikien tekemisiä eritavalla; lapsia kehutaan
heidän osaamisensa mukaan eikä esimerkiksi tyttöjä ulkonäöstä ja poikia reippaudesta.
3) Kiinnitämme huomiota lasten leikkeihin; lapset saavat leikkiä ja ilmaista itseään ilman sukupuoleen liittyviä oletuksia.
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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.

Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet
1. Keskitymme lasten vahvuuksiin arjessa
2. Lasten positiivisen luontosuhteen vahvistaminen
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa hän tutustuu
päiväkotiin yhdessä huoltajien tai läheisten kanssa 1-2
viikon ajan. Tutustumisen alussa annamme perheille infopaketin,
jossa on tietoa päiväkotiemme tavoista ja vinkkejä
varhaiskasvatuksen aloitukseen.
• Ennen tutustumisjaksoa tai tutustumisjakson aikana
pidämme aloituskeskustelun, jossa vanhemmat saavat kertoa
lapsestaan sekä heille tärkeistä asioista, ja me kerromme
varhaiskasvatuksen käytännöistä.
• Lapsella voi olla mukanaan valokuvia perheestään. Lisäksi
mukana voi olla hänelle tärkeät turvalelut ja unilelut. Jos yhteistä
kieltä ei ole, vanhemmilta pyydetään tukisanalista luomaan
turvallisuuden tunnetta erilaisiin varhaiskasvatuksen tilanteisiin.
• Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen on iso tapahtuma
koko perheelle; vanhemmat voivat soittaa meille tai
laittaa tekstiviestin, jos haluavat tietää, miten esim. lapsen
aamupäivä on sujunut.
• Kiinnitämme erityistä huomiota uusien lasten ja perheiden
kohtaamiseen ja annamme sille aikaa.
• Lapsen oltua varhaiskasvatuksessa noin 1-1,5 kuukautta
ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja pitää perheen kanssa
lapsen vasukeskustelun.

Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä toiseen
siirtyminen ja opinpolun jatkumo
• Yksikössämme lapsiryhmät muodostetaan joustavasti
ottaen huomioon lasten ikä, kehitystaso ja mahdolliset
erityistarpeet.
• Meille on tärkeää, että lapsi siirtyy turvallisesti myös ryhmästä
toiseen. Lapsen vaihtaessa lapsiryhmää talon sisällä, lapsen
vanhan ryhmän kasvattajat käyvät yhdessä lapsen kanssa
tutustumassa uuteen ryhmään. Myös vanhemmat saavat
käydä tutustumassa uuteen ryhmään yhdessä lapsensa
kanssa. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus keskustella
uuden ryhmän henkilöstön kanssa.
Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset
toimintatavat

• Vasu- ja Leops-keskustelut pidetään noin 1-1,5 kuukautta
aikana toimintakauden alusta.
• Keskusteluissa on lapsi mukana, ikätaso huomioiden.
• Perheille annetaan materiaalia, joiden avulla he voivat
valmistautua keskusteluun.
• Keskustelujen jälkeen ryhmän henkilökunta käy keskustelut
läpi ja tekee niiden pohjalta ryhmän pedagogisen
suunnitelman.
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Viestintä ja yhteistyö
Meillä viestitään:
-Päivittäin lasten tuonti- ja hakutilanteissa
-Viikko ja kuukausikirjeet
-jokaisella ryhmällä oma instagram-tili
- Ryhmäportfolio

Yhteistyötahot:
-Kiertävä varhaiskasvatuksen
erityisopettaja
-Suomi toisena kielenä opettaja
-Neuvola
-Esiopetuksen kuraattori ja psykologi
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Huoltajien kanssa yhteistyö:
-vasu tai leops keskustelu syksyllä
-arviointikeskustelu keväällä
-vanhempaintapahtumat
-vanhempaintoimikunta

Dokumentointi ja arviointi:
-portfolio
-lapset mukana vasu ja leops
keskusteluissa
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