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

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmanperusteissa määritellyille arvoille 
sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021.

Varhaiskasvatusyksikkö Melkko-Meressä 
painotamme lapsen kohtaamista ja sensitiivisyyttä.
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Yksikön toimintakulttuuri
YHDESSÄ. IHMETELLEN. LEIKKIEN. OPPIEN.

• Lapsen tunne turvasta ja hyvästä päiväkotipäivästä on 
kaiken toimintamme perusta. Hyvinvointi on turvallisuutta, 
kiireettömyyttä, syliä, lohdutusta, läsnäoloa ja yhteisöllisyyttä. 
Lapset tulevat kuulluksi. Kohtaamme heidät tasa-arvoisesti, 
yksilöinä sekä eri kulttuuritaustat huomioiden. Opetamme lapsille 
vuorovaikutustaitoja, turvataitoja ja tapakulttuuria.

• Hyvän jakaminen ja myönteisen sekä avoimen ilmapiirin 
ylläpitäminen ovat työyhteisössämme tärkeässä roolissa:

• kohtaamme lapsen arvostavasti ja kunnioittaen
• lapsen päivän kuulumisista kerromme vanhemmille 

myönteisessä ja rakentavassa hengessä
• henkilökunnan keskinäiseen hyvän jakamiseen on käytössä 

kehutaulu näkyvällä paikalla
• avoimuus tarkoittaa sitä, että voimme puhua hyvässä ja 

rakentavassa hengessä myös muutosta kaipaavista asioista 
ja ratkoa niitä yhdessä 

• emme unohda huumorin voimaa
• Kaikki missä aikuinen on aktiivisesti mukana kiinnostaa myös 

lasta! Painotamme yhdessä toimimisen kulttuuria laaja-alaisesti 
kaikkien toimijoiden - niin lasten, ryhmien henkilökunnan kuin 
vanhempien - kesken. 
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Yksikön toimintakulttuuri
YHDESSÄ. IHMETELLEN. LEIKKIEN. OPPIEN.

• Leikki on peruspilari lapsen kehityksessä. Leikkiessä lapsi oppii 
kattavasti monenlaisia taitoja ja jäljittelee arkea. Leikki näkyy 
kaikessa toiminnassa, mitä päiväkodissamme teemme. 
Leikeissä aikuisella on aktiivinen rooli niin leikin havainnoijana 
ja rikastuttajana kuin leikkiin osallistujana. 

• Leikkejä ja toimintaa suunnitellaan lasten vahvuuksien, 
toiveiden ja tarpeiden kautta. Ryhmästä nousevia lapselle 
tärkeitä asioita nostetaan keskiöön ja niitä tarkastellaan
ihmetellen: tutkien, maistellen, haistellen, tunnustellen, 
katsellen ja jutellen. 

• Päiväkodin fyysisen oppimisympäristön järjestämme 
lapsiryhmän tarpeiden ja ikätason mukaisesti. Lapset ovat 
vahvasti osallisina oppimisympäristön muuntelussa ja heitä 
rohkaistaan osallistumaan ideointiin sekä päätösten 
tekemiseen. Kierrätämme leluja ja kirjoja ryhmästä toiseen ja 
jaamme ideoita ja osaamista toisillemme. Päiväkoti Meren 
monipuoliset yhteiskäyttötilat ovat myös päiväkoti Melkon
käytössä.  Otamme kaupunkiympäristön mukaan oppimiseen ja 
leikkiin; teemme retkiä ympäri Lauttasaarta ja kaupunkia. 



Esiopetuksen toimintakulttuuri
YHDESSÄ. LEIKKIEN. IHMETELLEN. OPPIEN. 

• Varhaiskasvatusyksikössämme on neljä esiopetusryhmää: kolme 
ryhmää pk Meressä ja yksi ryhmä pk Melkossa

• Esiopetuksen toimintakulttuuri pohjautuu samoihin asioihin, mitä 
edellä on esitelty. Esiopetuksen tehtävä on yleisten tehtävien ja 
tavoitteiden ohella tukea lasten kouluvalmiuksien kehittymistä. 
Harjoittelemme mm. oman toiminnan ohjausta sekä kehitämme 
lasten oppimaan oppimisen taitoja ottaen huomioon jokaisen 
lapsen yksilölliset tarpeet. Meri-Melkon esiopetuksessa 
fokusoimme erityisesti lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen 
tukemiseen sekä yhteisestä ympäristöstä huolehtimiseen. 

• Tavoitteenamme on luoda lapselle mahdollisimman sujuva ja 
turvallinen siirtymä sekä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 
että esiopetuksesta kouluun. Teemme yhteistyötä 
päiväkotiryhmien kanssa ja mahdollistamme tutustumisen 
esiopetukseen. Meri toimii samassa rakennuksessa Vattuniemen 
ala-asteen kanssa, joka luonnollisesti helpottaa siirtymää. 
Teemme yhteistyötä sekä alkuopetuksen että 5. luokan kanssa. 
Jokainen esioppilas saa itselleen koulukummin 5. luokkalaisesta. 
Yhteistyön tarkoituksena on luoda lapselle yhtenäinen oppimisen 
polku.

• Olemme laatineet kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman. 
Fokusoimme kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, joka näkyy 
voimakkaasti toimintamme painotuksissa. Opetamme lapsille 
kaveritaitoja yksikössä yhdessä sovittujen periaatteiden 
mukaisesti. 



Opetamme hyviä kaveritaitoja

• Panostamme me-hengen luomiseen, ryhmäytymiseen ja 
myötätuntokulttuurin syntymiseen, jotka tutkimusten mukaan ovat 
tehokkaimpia tapoja vahvistaa kaverisuhteita ja siten ehkäistä 
kiusaamista. 

• Toimintamme taustalla vaikuttaa positiivisen pedagogiikan opit 
• Aikuisella on aktiivinen rooli lasten leikeissä ja leikin ohjaamisessa
• Vuorovaikutus- sekä tunne- ja turvataitojen harjoittelulla on 

päiväkodissamme keskeinen asema:
• päiväkodin henkilökunnasta osa on suorittanut 

vuorovaikutusleikkiohjaajan koulutuksen 
• kuulumme Väestöliiton keho, tunne ja turva –hankkeeseen
• tunnetaitoja harjoittelemme mm. siihen suunnitellun kirjallisuuden 

avulla (esim. Fanni-sarja, Ympyräiset, Piki) sekä Mieli ry:n 
draamakasvatukseen liittyvää materiaalia hyödyntäen 
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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: 

1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

• Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio 
kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 
arviointimallilla ryhmän pedagogisessa suunnitelmassa. (kevät 2021)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

• Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä eri toimijoiden kanssa (kevät 
2021)

• Valitsemme Kulttuuripolkuun vastuuopettajat keväällä 2021 kummastakin yksikön päiväkodista.
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Yksikön toimintakauden omat tavoitteet 

Yksikön toimintakauden tavoitteeksi on valittu 
kaveritaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
seuraavin keinoin:

1) Ryhmäytymiseen panostaminen yhteisleikkejä 
leikkimällä 

2) Yhteisöllisyyden luominen mm. juhlia järjestämällä
3) Lasten välisissä ristiriitatilanteissa auttaminen yli 

ryhmärajojen 
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen 1/2
Lapsen ja vanhemman tutustuminen voi alkaa jo 
ennen päivähoitopäätöksen voimassaoloa. 
Annamme vanhemmalle ja lapselle aikaa sopeutua 
uuteen arkeen.

Varhaiskasvatuksen alkaessa järjestämme 
aloituskeskustelun, jossa käydään läpi lapsen tavat 
ja tottumuksen sekä vanhempien odotukset 
varhaiskasvatuksesta. Vanhemmat ja lapsi tulevat 
kuulluksi ja huomioiduksi aloittaessaan opinpolkua 
päiväkodissa. 

Samat periaatteet huomioimme lapsen siirtyessä 
meille toisesta yksiköstä tai lapsen siirtyessä uuteen 
ryhmään talon sisällä. 

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Tämä on se päivä. Pieni tulee tänne reppunsa kanssa.
Uuteen maailmaan.

Värejä, ovia, ääniä, vessassa taikahanat. Niistäkin on kotona puhuttu. Tämä on se 
päivä.

Utelias päivä. Äiti touhuaa: Pieni, tässä on sinun naulakkopaikkasi.
Älä, kulta, kaiva nenääsi. Tässä sisätossusi, nallesi. Ja äiti toistaa monta kertaa:

Kolmelta, kun välipala on syöty.
Sitten haen. Varmasti.

Halitaan. Ei päästetä irti. Halitaan ja päästetään irti. Irti.
Sydämien tykytykset. Silmien sumu. Molemmilla samanlaiset.

Tämä on se päivä. Pieni tarttuu uuteen käteen. Jalat hidastelevat.
Hei-hei. Ole reipas. Sitten kolmelta. Ole reipas, ole.

Pieni jää tänne, luoksemme. Meillä on niin paljon häntä varten:
varhaiskasvatussuunnitelma, viikkosuunnitelmat, kasvunkansio. Verkostot.

Me kannattelemme häntä. Annamme eväitä elämään.
Lorupussi, vasenkätisen sakset. Liikuntaprojekti.

Me puntaroimme hänelle arvoja, avaamme ja suljemme käsitteitä.
Pohdimme pedagogioita… Pieni saa meiltä paljon. Paljon.

Tämä on se päivä. Pienelle maailmallinen uutta.
Hän hakee tuossa kasvoilleen hymyntapaista.

Silmissään yhä sumua, ajatuksissaan äiti.
Ohuin säikein. Vahvoin kuin vaijerit.

Pieni, jäädään tähän hetkeksi. Säilytetään säikeesi.
Ei olla reippaita. Ihmetellään aivan hiljaa.

Tossujen kärkiä. Nallen nenää. Värejä, ovia, ääniä.
Ilman suunnitelmia. Olet tärkeä.

Ja kerro sitten, kun haluat nähdä taas ne taikahanat.
Tiedän kyllä mitä ensin haluat kuulla.

Uudestaan ja uudestaan. Sinulle tärkeimmän asian:
Sitten kolmelta, kun välipala on syöty.

Varmasti.

– Leena Ahtela
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Viestintä ja yhteistyö
Ryhmät viestivät menneestä/tulevasta toiminnasta sekä välittävät kuvia vanhemmille sähköpostilla tai WhatsAppin 
välityksellä. Varhaiskasvatuksen johtajan kirjeet ja tiedotteet lähetetään sähköpostitse. 
V. 2021 lähtien toiminnan dokumentointi ja sen jakaminen tapahtuu sähköisen ryhmäportfolion välityksellä, mikä 
tulee vähentämään sähköposti- ja WhatsApp -viestintää. Sähköisen ryhmäportfolion käyttö jäsentää  ja lisää lasten 
osallisuutta dokumentoinnissa ja arvioinnissa

Yhteistyömuotoja vanhempien kanssa: päivittäiset kuulumiset, vanhempainillat, vasu-, aloitus- ja LEOPS-
keskustelut sekä yhteiset juhlat ja tapahtumat. 
Monialaiseen yhteistyöhön kuuluvat lähikoulu, Helsingin yliopisto, kirjasto, KVEO, S2-opettaja, neuvola, puhe-, 
toiminta- ja fysioterapeutit sekä erilaiset lasta tutkivat tahot.
Ryhmät tekevät yhteistyötä yhteisten tapahtumien merkeissä niin koulun kuin toisten varhaiskasvatusyksikköjenkin 
kanssa.

Melkossa ja Meressä toimivat aktiiviset vanhempaintoimikunnat.

Päiväkoti Meri on mukana 
• Väestölliiton keho, tunne, turva -hankkeessa
• kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Minidigi-hankkeessa.
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