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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatuslakiin 540/2018 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540, opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteisiin 2018 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet sekä Helsingin 
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019 https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/uutisten-
liitteet/HKI_VASU_2019-LUONNOS.pdf.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä pedagogisesti 
käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan kuvaus.

Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden varhaiskasvatuksen 
painopistealueet ja kehittämiskohteet.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista saatuun 
tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä valtakunnalliseen 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä 
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja siirtymisen käytännöt
• Päivähoitopäätös lähetetään joko sähköisesti tai postitse sen mukaan miten hakemus on tehty. 
• Kun päivähoitopäätös on tehty ottaa ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja yhteyttä 

perheeseen sopiakseen tutustumisjaksosta. Myös perhe voi ottaa yhteyttä päivähoitopaikkaan sopiakseen 
aloituksesta.  

• Lapsi tutustuu päiväkotiryhmään ja arkeen yhdessä vanhemman kanssa. Kerromme perheelle 
päivähoitokäytännöistä ja tutustumme päiväkodin tiloihin sekä henkilökuntaan. Täytettävät lomakkeet ja 
tiedotteet jaetaan perheelle tutustumisen yhteydessä tai syksyllä aloittaville lapsille kesäkuussa 
järjestettävässä tutustumispäivässä. Tutustumiseen varataan aikaa noin viikko. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu (vasu) käydään noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen 
aloituksesta, se on suunnitelma lapsen varhaiskasvatusta varten.

Siirtyminen toiseen ryhmään:
• Päiväkodin henkilöstö tekee päätökset ryhmänvaihdoksista ja ryhmien muodostamisista pedagogisin 

perustein. 
• Syksyn ryhmien muodostaminen alkaa huhtikuussa uusien lasten sijoittamisilla ja kestää usein kesän 

loppuun. 
• Perheen kannalta tiedottaminen uuteen ryhmään siirtymisestä saattaa tulla harmillisen myöhään. Joskus 

lapsiryhmän vaihdos saattaa tapahtua kesken toimintakauden (lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden). 
Asiasta keskustellaan vanhemman kanssa. Lapsella ja vanhemmilla on mahdollisuus tutustua uuteen 
ryhmään.     
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
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Ennen aloitusta 1. päivä 2.päivä 3. päivä 4. päivä 5.päivä

Oman pienryhmän 
aikuinen ottaa yhteyttä 
perheeseen ja sopii 
tutustumiskäynnistä. 

Meiltä on mahdollista tulla 
myös kotikäynnille, mikäli 
perhe niin haluaa.

Tutustumiskäynti jossa 
tutustutaan päiväkodin 
tiloihin ja ryhmän 
henkilökuntaan. Sovitaan 
tutustumisjakson 
aikataulusta ja pituudesta 
ja annetaan aloituspaketin 
lomakkeet.

Harjoittelua pihalla 
tai sisällä yhdessä 
huoltajan kanssa 
tutustuen 
lapsiryhmään ja 
kasvattajiin.

Harjoittelua pihalla 
tai sisällä yhdessä 
huoltajan kanssa 
tutustuen 
lapsiryhmään ja 
kasvattajiin.
Osallistuminen 
ruokailuun yhdessä 
huoltajan kanssa. 
Kotiin päivälevolle.

Hoitosuhde alkaa, 
jolloin lapsi jää ilman 
huoltajaa pihalle tai 
sisälle. Lapsi 
osallistuu 
ruokailuun. Huoltaja 
hakee
kotiin päivälevolle.

Huoltajan kanssa 
sovitaan 
yhteydenotosta, 
esim. viesti tai soitto 
miten päivä sujuu.

Osallistuminen 
ryhmän 
normaaliin 
toimintaan. 
Ruokailu ja 
halutessa 
päivälepo.

Osallistuminen ryhmän 
normaaliin toimintaan.
Ruokailu ja päivälepo. 
Lapsi haetaan 
viimeistään välipalan 
jälkeen.

Täytetyt lomakkeet palautuvat päiväkodille.
Aloituskeskustelu  tutustumisjakson aikana, mahdollisesti kolmantena päivänä, tai kun 
hoitosuhde on alkanut.
Lapsella on mahdollisuus ruokailla päiväkodissa tutustumisjakson aikana.



Oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista 
edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, 
välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja 
vuorovaikutusta. 
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Oppimisympäristö
Päiväkoti on turvallinen, monipuolinen ja virikkeellinen oppimisympäristö. Lapsi tutustuu omaan 
kotikaupunkiinsa Helsinkiin ja sen lähiympäristöön tutkien ja havainnoiden (ks. diat 16-18)
Päiväkodissa on tilaa leikille ja oppimiselle, niin sisällä kuin 
ulkona. Päiväkoti Melissassa ja Toivossa on tiloja erilaisille 
ryhmille. Kaikkia tiloja käytetään monipuolisesti ja ne ovat 
lasten käytössä. Ulkoilu tapahtuu pääsääntöisesti piha-
alueella ja sen lähiympäristössä. Jokaisessa ryhmässä on 
esillä lähiympäristön kartta, johon merkitään päivittäiset 
retkikohteet. Lisäksi esillä on Helsingin kartta. 

Materiaalit ja lelut ovat lapsen ikätasoisia ja saatavilla. 
Tavaroita ja leluja vaihdellaan säännöllisesti ryhmien 
kesken. Pihalla on käytössä rakentelumateriaalia.

Oppimisympäristömme on lapselle turvallinen ja ryhmän 
lasten näköinen sekä heidän tarpeitaan vastaava. 
Oppimisympäristö muuntuu tarpeen mukaan ja tukee 
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapset osallistuvat 
oppimisympäristön rakentamiseen, jonka seurauksena 
lapset sitoutuvat oppimisympäristöönsä paremmin. 
Dokumentoimme lasten tuotoksia ja leikkiä. Lapset saavat 
näkyä ja kuulua päiväkodissamme. 

. 
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Päiväkodeissamme on ryhmätiloja, 
joissa toimii kaksi pienryhmää. 
Samaa tilaa käyttävät ryhmät 
toimivat tiloissa eri aikaan. Hyvä 
toiminnan suunnittelu mahdollistaa 
pienryhmissä toteutuvan retkeilyn, 
ulkoilun sekä toiminnan sisätiloissa.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus ja toimintakauden keskeiset 
periaatteet 
Varhaiskasvatusyksikkö Melissa-Toivo sijaitsee Helsingissä Viikin Latokartanossa. Päiväkoti Melissa sijaitsee kerrostalossa Toivon välittömässä läheisyydessä.  
Toivossa on kaksi esiopetusryhmää, joissa annetaan kielirikasteista esiopetusta ranskaksi. Toivossa on myös integroitu erityisryhmä sekä kaksi metsäkerhoa.
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Turvallisuus 
• Kiinnitämme yleiseen turvallisuuteen 

suurta huomioita. 

Liikunta
• Kannustamme lapsia liikkumaan monipuolisesti 

päiväkotipäivän aikana. 
• Sallimme mahdollisimman paljon lapsen 

luontaista liikkumista niin sisällä kuin ulkona. 
• Ohjaamme lapsia kokeilemaan fyysisiä rajojaan 

turvallisuus huomioiden. 

Vuorovaikutus
• Painotamme toimimista pienissä ryhmissä 

päiväkodin tiloja hyödyntäen. 
• Korostamme sosiaalisten ja yhteistyötaitojen 

sekä lapsen itsetunnon vahvistamista.
• Arjen tilanteet esim. leikki, ulkoilu, ruokailu ja 

siirtymätilanteet ovat merkittäviä 
oppimistilanteita. 

• Vuorovaikutustilanteissa opetellaan toisten 
huomioimista, yhteistyötaitoja, oman vuoron 
odottamista ja pettymysten sietokykyä. 

• Tunnetaitojen oppiminen ja erilaisten tunteiden 
käsittely on iso osa päiväkodin ja jokaisen 
ryhmän arkea. 

• Kiusaamisen suhteen meillä on nollatoleranssi.
• Opetamme lapsia sopimaan asioista yhdessä 

toisten lasten kanssa, selvittämään 
ristiriitatilanteita puhumalla. 

• Ohjaamme lapsia auttamaan ja kannustamaan 
toisiaan. ”Huomaa hyvä!”

Yhteisöllisyys 
• Pidämme lapsista huolta yhteisöllisesti koko 

yksikön henkilöstön voimin. 
• ”Kaikki kasvattavat kaikkia”. Kaikki kasvattajat 

ovat lapsia varten.

Ekologisuus 
• Ohjaamme lapsia luonnon kunnioittamiseen ja 

ekologisuuteen. 
• Käytämme paljon kierrätysmateriaalia 

askartelussa ja taiteilussa. 
• Hankimme uusia leluja harkiten, pohdimme 

niiden kestävyyttä. 
• Päiväkodissa kierrätetään leluja ja pelejä ryhmien 

välillä
• Päiväkodeissamme lajitellaan jätteet.

Lapsi 
Lapsen ja lapsuuden 
ainutlaatuisuuden 
kunnioittaminen. 
Perheidemme moninaisuus 
on rikkaus!



Toimintavuoden yhteiset 
tavoitteet
Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Sensitiivinen vuorovaikutus
Koko kaupunki oppimisen ja työnteon ympäristönä

- Ilmiöpohjainen oppiminen
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Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
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Tavoite: Annamme päivittäin aikaa ja 
tilaa lapsen leikeille

Miten tehdään? 
- Päivän ohjelmaan on suunniteltu 
leikkiaikaa
- Toimimme pienryhmissä 

Tavoite: Kasvattajat leikkivät lasten 
kanssa ja tukevat sen etenemistä

Miten tehdään? 
- Kasvattajat havainnoivat ja/tai ovat 
läsnä lasten leikissä
- Kasvattajat rikastuttavat leikkiä 

Arviointi
Lapsille ja vanhemmille 
tehdään kysely.
Kasvattajat arvioivat 
tiimipalavereissa miten 
leikkiaikaa on järjestynyt. 

Arviointi
Kasvattajat käyvät läpi 
havaintoja ja huomioita lasten 
leikeistä ja kirjaavat ne. 



Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä 
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Henkilöstö valitsee lasten osallisuutta ja 
toimijuutta tukevia toimintatapoja

Henkilöstö luo mallin, 
joka tukee lasten 

osallisuutta ja tekee 
sen näkyväksi 

huoltajille

Lasten kanssa keskustellaan 
säännöllisesti toteutuneesta 

toiminnasta ja arvioidaan 
osallisuuden toteutumista

Henkilöstö 
kohtaa lapsen 

leikissä päivittäin

Tiimeissä arvioidaan 
aikuisen sensitiivistä 

työotetta 
tarkoituksenmukaisia 

menetelmiä hyödyntäen 
(esim. digitaaliset välineet).

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Tavoite ja menetelmät on kirjattu 
jokaisen yksikön 

toimintasuunnitelmaan 
(31.10.2019)

Arki on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, 
joka mahdollistaa henkilöstön sensitiivisen 

läsnäolon

Työyhteisössä 
keskustellaan 

yhteinen käsitys 
sensitiivisyydestä

Mitä 
tehdään?

Miten 
tehdään?

Tavoite

Dokumentointi 

Arviointi

Vy Melissa-Toivo
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Sensitiivinen vuorovaikutus
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Tavoite: Toimia sensitiivisesti

Miten tehdään? 
Ryhmien viikoittaisissa 
tiimipalavereissa keskustellaan 
siitä mitä sensitiivinen työote 
tarkoittaa ja miten se näkyy 
arjessamme. 

Tavoite: Lasten osallisuuden huomioiminen 
ja näkyväksi tekeminen

Miten tehdään? 
Tiimit ottavat selville lasten 
kiinnostuksenkohteita ja laittavat 
ryhmätilaan ”mind mapin”, johon 
kasvattajat yhdessä vanhempien sekä 
lasten kanssa kirjaavat lasta 
kiinnostavia asioita.

Dokumentointi
Havainnot, huomiot & 
toimintatavat kirjataan 
tiimivihkoon aina 
kokouksen 
yhteydessä.

Dokumentointi
Ryhmän kasvattajat 
tallentavat hetkiä ja tilanteita, 
joissa on otettu lasten 
kiinnostuksenkohteet 
huomioon.

Arviointi
Tiimipalaverin 
yhteydessä tiimivihon 
muistiinpanoja 
hyväksikäyttäen.

Arviointi
Lasten palaute ja yksikön 
kokoukset.



TAE 2020 sitova tavoite 
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.
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• Retkeilemme lasten kanssa 
päiväkodin lähiympäristössä joka 
viikko. Viikin metsät ja pellot 
sekä luonnonsuojelualue ovat 
retkikohteitamme. Lähiympäristöön 
kuuluu myös alueen leikkipuistot, 
ponitalli, liikuntapuisto, asukastupa 
Lava, nuorisotalo ja kirjasto.

• Hyödynnämme Helsingin kulttuuri- ja 
retkikohteita. 

• Hyödynnämme liikkumiseen Helsingin 
kaupungin julkista liikennettä 



Koko Helsinki oppimisympäristönä
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LEIKKIPUISTOT

KOKO HELSINKI

METSÄ KAUPUNKI



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteutetaan laaja-alainen ilmiöpohjainen kokonaisuus, 
jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja 

työnteon ympäristönä (vähintään 2vk kestävä teema)

Kriteeri / Miten Kriteeri / Miten

Työyhteisöissä arvioidaan, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ja 
sovitaan kehittämistoimenpiteet (auditointi otantana kevät 2020)

Sitova tavoite 
toteutetaan ja 

dokumentoidaan 
keväällä 2020. 

Tavoite

Mitä 
tehdään?

Miten 
tehdään?

Dokumentointi 

Arviointi

Vy Melissa-Toivo21.2.2020 16



Ilmiöpohjainen kokonaisuus: Koko kaupunki oppimisympäristönä
Tavoite: Koko Helsingin käyttäminen oppimisympäristönä 
ilmiöpohjaisen kokonaisuuden kautta

Miten tehdään? 
Kevään 2020 aikana alle 3-vuotiaiden ryhmät käyvät 
lähialueen leikkipuistoissa. Muut ryhmät laajentavat 
oppimisympäristöään muualle Helsinkiin. Vierailuille 
asetetaan oppimistavoitteet painottaen liikkumalla 
oppimista. 
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Dokumentointi
Lapset ja aikuiset tallentavat 
vierailut kuviksi ja videoklipeiksi, 
joita katsellaan ryhmissä. 

Arviointi
Ryhmän aikuiset yhdessä arvioivat 
miten vierailut sujuivat. 
Myös lapset osallistuvat toiminnan 
arviointiin.



Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-
alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen 
muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja 
tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa 
myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia 
tilanteen edellyttämällä tavalla. 
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Yksikön tavoite: Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen
Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä 
vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito.
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Monilukutaidon kehittymisessä lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta 
tekstiympäristöä. Lasten osallisuus vahvistuu monilukutaidon kehittymisen 
myötä. Kirjojen lukeminen ja kuvien katseleminen on tärkeää. Käymme lapsille 
soveltuvissa Helsingin kaupungin kulttuuripalveluissa, kuten kirjastoissa, 
museoissa, teattereissa, elokuvissa ja Helsingin kulttuurikeskuksissa. 
Havainnoimme ympäristöämme monipuolisesti, esim. kiinnitämme huomiota 
liikennemerkkeihin ja lähiympäristön retkikarttaan.

Varhaiskasvatusyksiköllä on käytössään erilaisia digivälineitä, mm. ryhmän 
älypuhelimet, iPadit ja Beebotit. Ryhmän tableteilla mm. pelataan 
oppimispelejä, valokuvataan, videoidaan ja äänitetään. Käytämme 
monipuolisesti erilaisia sovelluksia ja toimintoja liittyen kuvaan, ääneen, 
liikkumiseen ja eri kieliin. Syyskaudella osallistumme alueen digikuukauteen. 
Jaamme digiosaamistamme kasvattajien kesken mm. varhaiskasvatusyksikön 
kuukausittaisissa digikahviloissa. 

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja
oppiminen

Monilukutaito & 
tieto- ja viestintä-
teknologinen 

Kulttuurinen 
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

Osallistuminen 
ja vaikuttaminen

Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot



Oppimisen alueet
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen 
pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja 
sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja 
eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa.
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Yksikön tavoite: Kasvan, liikun ja kehityn
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Oppimisen alueet

Kielten rikas 
maailma

Kasvan, liikun ja 
kehityn Ilmaisun monet

muodot

Minä ja meidän
yhteisömme

Tutkin ja toimin 
ympäristössäni

Kannustamme lapsia liikkumaan päiväkotipäivän eri tilanteissa. 
Sallimme mahdollisimman paljon lapsen luontaista liikkumista niin 
sisällä kuin ulkona. Päiväkodin käytävillä saa juosta ja pyöräillä, tai 
mopoilla. Yhteisissä tapahtumissa mahdollistamme lasten liikkumisen. 
Pihalla on käytössä liikunta- ja  piharakenteluvälineitä. Viikoittaiset 
retket mahdollistavat monipuolisen liikkumisen.

Olemme mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen liikkumis- ja 
hyvinvointiohjelmassa ” Ilo kasvaa liikkuen ”, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäin liikuntaa aktiivisessa 
toimintaympäristössä. Keväisin osallistumme ”Unelmien 
liikuntapäivään”.

Tavoitteet: 
• Kehitämme pihaleikkejä
• Kannustamme lapsia liikkumaan
• Käytämme liikkumisen 

vuosikelloa suunnittelun tukena
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Vanhempien osallisuus

• Päivittäinen 
kasvatuskumppanuus

• Vasu
(varhaiskasvatussuunnitelma),
leops (lapsen 
esiopetussuunnitelma) ja hojks
(henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskeva 
suunnitelma)-keskustelut

• Vanhempainillat ja kyselyt
• Yhteiset tapahtumat ja juhlat
• Vasu 

• Vanhempainillat ja kyselyt
• Yhteiset juhlat ja tapahtumat

Viestintä Monialainen yhteistyö

• Kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja

• S2-lastentarhanopettaja
• Esi- ja alkuopetuksen 

yhteistoiminta
• Lapsiperheiden tukipalvelut
• Neuvola (Neuvola 

päiväkodissa –
lapsen 3-vuotistarkastus, 
HYVE4)

• Tutkivat ja kuntouttavat tahot
• Viikin nuorisotalo, Viikin 

asukastalot, leikkipuistot, 
kirjastot ja kirjastoauto, 
Helsingin kulttuuritalot, 
museot, Helsingin yliopisto, 
Malmin seurakunta (Viikin 
kirkko)

Yhteistyö ja viestintä

• Ryhmien viikko- ja 
kuukausikirjeet

• Ryhmien Instagram-tilit 
• @toivonturkoosit, 

@toivonhelmet, 
@topaasitkilpikonnat,  
@topaasitsiilit, @toivontimantit, 
@toivoneskarit, @toivonrubiinit, 
@melissanmintut, 
@melissankuminat 
@perhosentoukat

• Ryhmien ilmoitustaulu ja muu 
sähköpostiviestintä
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Dokumentointi, arviointi 
ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on 
varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja 
oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arviointi on 
systemaattista ja säännöllistä, ja sitä tehdään niin toimipiste-
kuin ryhmätasollakin. 

Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia 
tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin 
sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 
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Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
• Dokumentoimme lapsen kehitystä ja oppimista 

toimintakauden aikana (vasu, leops, hojks). Vähintään 
kerran vuodessa edellä mainitut suunnitelmat arvioidaan. 

• Arvioimme toimintaamme päivittäin ja otamme huomioon 
myös lapsen näkökulman.

• Valokuvaamme, videoimme ja äänitämme lasten kanssa 
toimintaa. Dokumentoimme myös retkillä, esimerkiksi 
puhelimen tai tabletin avulla.

• Lasten askartelut, piirustukset, maalaukset ja muut 
projektit ovat esillä ryhmätiloissa.

• Dokumentoimme sekä teemme huoltajille näkyväksi 
toimintaamme viikko- tai kuukausikirjeissä. 

• Kaikki yksikön kokoukset ja palaverit dokumentoidaan 
kirjaamalla näistä pöytäkirjat. Näissä palavereissa 
jaetaan kokemuksia ja osaamista sekä ideoita 
toiminnasta ja arjesta.

• Ryhmän aikuisen käyttävät tiimivihkoa dokumentoinnin ja 
arvioinnin välineenä. 

• Toiminnan dokumentointi, arviointi ja kehittäminen on 
jatkuvaa. 
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