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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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Yksikön toimintakulttuuri 1
• Vuorovaikutus ja ilmapiiri: Edistämme ja vahvistamme yksikkömme
kunnioittavaa ja avointa työilmapiiriä kannustamalla ja keskittymällä
positiiviseen vuorovaikutukseen perheiden, lasten ja työtovereiden kanssa.
• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: Toiminnan suunnittelu ja
kehittäminen pohjautuvat lasten mielenkiinnon kohteisiin, lasten tarpeisiin ja
aikuisten tekemiin havaintoihin lapsista. Edistämme ja vahvistamme kaikkien
lasten kuulluksi tulemista panostamalla pienryhmätoimintaan.
• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus: Kuuntelemme perheiden
toiveita ja muokkaamme toimintaamme kaikkia kunnioittavaksi. Kiinnitämme
huomiota arjen toimintojen sanoittamiseen ja käytämme kuvia puheen tukena.
Hyödynnämme Ota koppi-materiaalia, joka tukee osaltaan kulttuurista
moninaisuutta ja kielitietoisuutta.
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Yksikön toimintakulttuuri 2
• Psyykkinen oppimisympäristö: Varhaiskasvatuksen henkilöstö luo
mahdollisuudet lasten tasavertaisiin kohtaamisiin päiväkodin arjessa. Olemme
läsnä lasten toiminnassa ja olemme kiinnostuneita lasten ajatuksista ja
käyttäytymiseen vaikuttavista asioista. Yksikössämme on tehty kiusaamisen
ehkäisyn suunnitelma, joka päivitetään toimintakausittain.
• Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö: Kaiken toimintamme
pohjana on lämmin vuorovaikutus, jonka avulla luomme ilmapiirin, jossa lapset
uskaltavat kysyä ja ilmaista itseään rohkeasti. Olemme tietoisia leikin voimasta ja
merkityksestä, arvostamme leikkiä ja huolehdimme sille tilaa ja aikaa
varhaiskasvatusarjessa.
• Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä: Rakennamme työyhteisössämme
luottamukseen, arvostukseen ja kunnioitukseen perustuvaa ammatillista
vuorovaikutusta. Olemme positiivisen uteliaita uusille ajatuksille: lähdemme
tutkimaan yhdessä avautuvia mahdollisuuksia ja etenemme pienin askelin.
Kannustamme toisiamme käymään koulutuksissa ja mahdollistamme niihin
osallistumisen.
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Kannustamme hyviin
kaveritaitoihin
• Toimintakauden aluksi sovimme ryhmän lasten kanssa yhteiset pelisäännöt: mitä saa tehdä, mitä täytyisi
muistaa jne.
• Rakennamme yhdessä lasten kanssa turvallista, kannustavaa ja yhteisöllistä toimintaympäristöä mm.
huolehtimalla ryhmäytymisestä, harjoittelemalla kaverin kannustamista ja toisen huomioon ottamista.
Ryhmissä järjestetään esimerkiksi leikkiarvontoja sekä hyödynnetään Piki- ja Molli –materiaalia.
• Harjoittelemme lasten kanssa myönteistä käyttäytymistä arjen erilaissa tilanteissa esimerkiksi
sanoittamalla toimintaa. Voimme käyttää myös konkreettisempia palkitsemiskeinoja, kuten tarroja,
helmiä ja tähtiä. Niiden avulla autamme lapsia kiinnittämään huomiota empaattiseen ja kunnioittavaan
käytökseen. Ryhmässä voidaan sopia, että kun merkkejä on kerätty tietty määrä, tehdään jotain hauskaa
yhdessä.
• Havainnoimme päivittäin lapsia ulkoilutilanteissa: huolehdimme, että kukaan ei jää vastentahtoisesti
yksin ja jokaiselle löytyy leikkejä ja tekemistä.
• Autamme lapsia selvittämään ristiriitatilanteita siten, että jokaisella osapuolella on mahdollisuus kertoa
versionsa tapahtuneesta ja kaikkia kuunnellaan tasapuolisesti. Ratkomme tilanteet lasten kanssa
loppuun asti ja huolehdimme tarvittavasta tuesta (esim. kuvat, pikapiirtäminen).
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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 suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä
arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
•

TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa.
(kevät 2021)
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Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet 1
Rakennamme leikkivämpää varhaiskasvatusta
• Kehitämme fyysistä leikkiympäristöä
• Henkilöstö käyttää erilaisia tapoja osallistaa lapsia leikkiympäristön rakentamisessa.
• Jokaisen lapsiryhmän henkilöstö kokoaa yhden teemallisen lelulaatikon maaliskuun 2021 alkuun
mennessä.
• Henkilöstö laajentaa leikkiympäristöä säännöllisillä metsäretkillä.
• Luomme mahdollisuuksia pitkäkestoisemmalle leikille
• Henkilöstö jakaa lapsia suunnitelmallisesti pienempiin leikkiryhmiin hyödyntäen niin sisätiloja kuin
pihaakin.
• Lapsiryhmissä työskentelevä henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa yhden toimenpiteen, jotta
pitkäkestoinen leikki olisi lapsiryhmässä mahdollista.
• Esittelemme toisillemme hyväksi todetut käytänteet pitkäkestoisemman leikin mahdollistamiseksi.
• Kehitämme yhteisiä käytäntöjä lapsiryhmissä, jotta aikuiset voivat leikkiä lasten kanssa
• Lapsiryhmässä työskentelevä henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa yhden pienen muutoksen arkeen,
jotta aikuisen leikissä mukana olo mahdollistuisi useammin.
• Esittelemme toisillemme hyväksi todetut käytänteet, jotta aikuisen leikkiminen mahdollistuisi
useammin.
• Sitoudumme sopimukseen, ettei leikkivää aikuista saa häiritä.
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Varhaiskasvatusyksiköiden toimintavuodelle asettamat tavoitteet 2
Kehitymme tunnekasvattajina
• Arvioimme itseämme tunnekasvattajina
• Jokainen henkilöstön jäsen tekee itsearvion hyödyntäen MLL:n Mielenlukutaitoa! –oppaan
itsearviointia. Tiimit keskustelevat itsearvioinnista nousevista teemoista ja kehittymisen
kohteet kirjataan ylös.
• Talonpalaverissa käydään yhteistä keskustelua kehittämiskohteista ja itsearvioinnin
herättämistä ajatuksista.
• Keskitymme huomaamaan kaikenlaisia tunteita arjessa
• Sanoitamme lasten tunnekokemuksia varhaiskasvatusarjessa.
• Käytämme tunnekuvia tunnekasvatuksen tukena
• Jokaisen lapsiryhmän henkilöstö tekee lapsiryhmälleen sopivat tunnekuvat.
• Henkilöstö käyttää tehtyjä tunnekuvia tunnekokemusten sanoittamisen tukena.
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen
• Lapsiryhmän henkilöstö ottaa perheeseen yhteyttä ja sopii tutustumisajankohdan.
Tutustuminen tapahtuu yhdessä huoltajan kanssa noin viikkoa ennen päivähoidon
varsinaista aloittamista. Lapsi voi huoltajineen osallistua leikkiin, ruokailuun ja ryhmän
toimintaan. Varaamme tutustumiselle riittävästi aikaa perheen ja lapsen tarpeet huomioon
ottaen. Sovimme tiimin kesken, kuka ryhmän aikuisista ottaa lapsen vastaan.
Tutustumisvaiheessa seuraamme ja havainnoimme uutta lasta ja selvittämme
minkälaisista asioista ja leikeistä hän innostuu tai on kiinnostunut. Kun lapsi jää
ensimmäisen kerran yksin päiväkotiin, hänellä voi olla mukanaan esimerkiksi kotoa tuotu
”turvalelu” tai valokuva perheestä.
• Tarjoamme perheille mahdollisuuden järjestää aloituskeskustelu lapsen kotona. Sen
tarkoituksena on luoda mahdollisimman turvallinen ja lämmin aloitus
vuorovaikutussuhteelle lapselle tutussa ympäristössä.
• Jaamme uusille perheille Tervetuloa Nestoriin -infopaketin, joka sisältää tietoa
varhaiskasvatusyksikkömme toiminta-ajatuksesta ja päiväkotipäivien sisällöstä lapsen
näkökulmasta tarkasteltuna.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Varhaiskasvatusyksikössä käynnistetään tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelman laadita 2020-2021.
• Suunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2020 loppuun mennessä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustilanteen kartoituksella ja siihen osallistuu koko yhteisö.
• Yhdenvertaisuus yksikössämme tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan samanarvoisesti.
Yhdenvertaisuutta edistetään luomalla kaikille samanvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan
ja ilmaista omia mielipiteitään.
• Myönteisellä suhtautumisella erilaisuuteen luodaan toisia kunnioittava ilmapiiri. Mallinnamme
lapsille hyvää käytöstä, kohteliaisuutta ja toisten kunnioittamista. Kiusaamista ennaltaehkäistään
keskustelemalla, kirjoja lukemalla ja tukemalla leikkiin liittymistä.
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Viestintä ja yhteistyö
•

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päiväkodin toimintaan kertomalla toiveitaan ja
näkemyksiään aloitus- HYVE4- (4-vuotiaalle lapselle neuvolassa tehtävä tarkastus), VASU –ja LEOPSkeskusteluissa. Kysymme syksyn vanhempaintapaamisissa huoltajien toiveita tulevalle kaudelle ja
kirjaamme niitä ryhmien omiin suunnitelmiin. Järjestämme tarvittaessa muitakin keskusteluaikoja, joita on
mahdollista pitää myös puhelimen välityksellä, TEAMS-verkkopalavereina tai ulkotiloissa.

•

Järjestämme ”hakukahveja” vähintään kaksi kertaa vuodessa.

•

Lähetämme perheille sähköpostitse ryhmien omat kuukausitiedotteet, joissa kerrotaan
varhaiskasvatusyksikön arjesta ja ajankohtaisista asioista. Päiväkodin johtaja lähettää erillisiä tiedotteita
perheille muutamia kertoja vuodessa.

•

Teemme yhteistyötä Oulunkylän neuvolan, Oulunkylän ala-asteen, perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa.
Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta.

•

Päiväkotimme toimii Helsingin Yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusharjoittelupäiväkotina.
Päiväkodissamme harjoittelevat myös sosiaalialan oppilaitosten lähihoitajaopiskelijat.

•

Syksyllä 2020 yksikkömme henkilöstö perehtyy digitaalisen ryhmäportfolion hallintaan, joka otetaan
käyttöön keväällä 2021.
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