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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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Yksikön toimintakulttuuri
Kasvattajina olemme uteliaita, kiinnostuneita ja haluamme oppia lisää. Yksikön toimintakulttuuri muodostuu yhteisistä 
arvoistamme ja toimintatavoistamme, joita arvioimme säännöllisesti opettajien ja lastenhoitajien pedagogisissa 
tapaamisissa. Niissä jaamme havaintojamme, osaamistamme ja koulutusten sisältöjä toisillemme.

Olemme leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö. Arvostamme leikkiä lapsen keskeisenä 
toimintamuotona, päiväkodissamme leikki saa näkyä ja kuulua niin sisällä kuin ulkonakin. Huolehdimme että lapsilla on 
joka päivä leikkiin aikaa, välineitä, tilaa ja leikkikavereita. Käymme työyhteisössä keskustelua kasvattajan roolista 
leikissä. Meidän tehtävämme on olla mukana sanoittamassa, mallintamassa ja rikastamassa leikkiä.

Päiväkodin ilmapiirissä jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten 
aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla. Edistämme lapsen hyvinvointia fyysisesti 
ja psyykkisesti turvallisessa ilmapiirissä, jossa jokainen on hyväksytty ja pidetty. Vahvistamme lapsen itsetuntoa 
hyväksymällä hänet sellaisena kuin hän on ja tuemme kaverisuhteiden muodostumista. Emme salli kiusaamista tai 
syrjimistä. Puutumme ristiriitoihin ja opetamme rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.

Toteutamme kasvatustyötä yhdessä huoltajien kanssa ja huomioimme lapsiryhmässä edustettuina olevat kulttuurit, 
uskonnot ja elämänkatsomukset sekä toiminnassa että oppimisympäristössä. Käytämme kirjoja ja muuta materiaalia, 
joissa näkyy ihmisten ja perheiden moninaisuus.

Muokkaamme oppimisympäristöä yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnonkohteensa huomioiden. 
Suunnittelemme ja arvioimme tilojen käyttöä niin, että kaikki päiväkodin tilat tulevat aktiivisesti ja turvallisesti käyttöön. 
Retkeilemme lapsiryhmien kanssa aktiivisesti ja oppimisympäristöämme on myös ympäröivä luonto.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
• Elo-syyskuussa kiinnitämme erityistä huomiota ryhmäytymiseen. Ryhmissä leikitään paljon tutustumisleikkejä, 

kasvattajat havainnoivat vuorovaikutussuhteita ja laativat lasten kanssa yhteiset ryhmäsäännöt.

• Käytämme kirjallisuutta, leikkiä ja draaman keinoja kaveri-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelussa.

• Tuemme lasten kaverisuhteita muodostamalla pedagogisesti mietittyjä pienryhmiä. Lapset oppivat kasvattajan 
tukemana ratkaisemaan ristiriitoja ja konfliktitilanteita.

• Kaikissa ryhmissä käytetään positiivisen pedagogiikan keinoja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa. 
”Huomaa hyvä!”, ”Fanni”, ”Molli” ja ”Ympyräiset” -materiaalit (mm. kirjat ja vahvuus- ja tunnetaitokortit) ovat 
aktiivisessa käytössä ja ryhmät valitsevat niistä itselleen sopivimman. Pajalahden vanhempaintoimikunta on 
tukenut päiväkotia ”Huomaa hyvä!” –materiaalin hankinnassa.

• Kasvattajat ovat läsnä lasten leikeissä ja sanoittavat leikkitilanteita. Ristiriitatilanteet ratkaistaan yhdessä 
keskustellen ja kasvattaja huolehtii, että jokainen tulee kuulluksi.
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Helsingin kaupungin strategiasta nousevat tavoitteet 
toimintavuodelle:

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.

Yksikkömme on ollut edellisenä vuonna mukana pilotissa, jossa otimme käyttöön digitaaliset ryhmäportfoliot. 
Jatkamme portfolioiden käyttöä ja kehitämme niitä edelleen.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021).

Yhdistämme keväällä 2021 yksikkömme kehittämiskohteen, ympäristökasvatuksen ja kulttuuripolun yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jossa näkyy luovuus, oppimisen ilo ja oivallus.   
Valitsemme kulttuuripolkuun vastuuopettajat kummastakin talosta. 
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Vy Pajalahti-Veijarin kehittämiskohde 2020-2021:

Ympäristökasvatus

• Tavoitteenamme on vahvistaa lasten myönteisiä kokemuksia luonnosta ja opettaa vastuullista toimimista ympäristössä.

• Kaikki ryhmät retkeilevät säännöllisesti. Lähiympäristöön tutustuminen edistää lapsen luontosuhteen kehittymistä.

• Käsittelemme kierrätyksen ja kestävän kehityksen teemoja kaikissa ryhmissä, huolehdimme siitä että lapset 
osallistuvat jätteiden lajitteluun ikätasonsa mukaisesti.

• Pajalahden esiopetusryhmät osallistuvat HSY:n Juokseva hanavesi –pihaseikkailuun, missä käsitellään 
kiertotalouden ja vesihuollon teemoja leikillisesti.

• Järjestämme keväällä 2021 koko yksikön yhteisen, toiminnallisen kierrätyspajan ja askarteluviikot kierrätysmateriaaleista.

• Suunnittelemme ja otamme käyttöön ekopassin, joka auttaa lapsia ymmärtämään ympäristöasioita ja liittämään 
yksittäiset teot osaksi suurempaa ympäristövastuullisuutta. Ekopassiin voi hankkia leimoja sekä päiväkodissa
että kotona.
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• Varhaiskasvatus aloitetaan huoltajien kanssa yhdessä sovitulla tutustumisjaksolla, niin sanotulla pehmeällä laskulla, 
jolloin huoltaja ja lapsi tulevat yhdessä tutustumaan ryhmän toimintaan. Tutustumisjakson keston ja ajankohdan 
sovimme huoltajien kanssa yhdessä lapsen tarpeen mukaisesti ja huomioiden ajantasaiset pandemiaohjeet.

• Tutustumisjakson aikana saamme tietoa lapselle ja perheelle tärkeistä asioista ja tavoista. Samalla perhe tutustuu 
ryhmän aikuisiin, lapsiin sekä toimintaan päivän eri aikoina. 

• Pidämme aloituskeskustelun huoltajien kanssa tutustumisjakson aikana. 

• Päiväkotiin tullessa lapsella voi olla mukana oma pehmolelu tai vaikkapa valokuva tärkeistä ihmisistä mahdollista 
ikävää lievittämään. 

• Uuden lapsen aloittaessa huomioimme hänet erityisesti, havainnoimme lasta ryhmässä ja autamme häntä 
pääsemään osaksi ryhmää.

• Lapsen siirtyminen ryhmästä toiseen käydään läpi huoltajien kanssa ja lapsen tutustuminen uuteen ryhmään ennen 
siihen siirtymistä sovitaan huoltajien kanssa.
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

• 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. 

• Vy Pajalahti-Veijarissa olemme aloittaneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden työstämisen jo keväällä 2020, jolloin 
yksikön kehittämispäivässä oli "Tasa-arvoinen varhaiskasvatus" -hankkeen osallistava työpaja teemalla "Tasa-arvolla kohti 
lapsen yksilöllistä kohtaamista".
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• Pidämme tärkeänä päivittäisiä kohtaamisia, jossa keskustelemme lapsen päivän tapahtumista sekä kuulumisista 
huoltajien kanssa. Tarvittaessa pidämme huoltajiin yhteyttä soittamalla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla. 

• Ryhmien viikko- /kuukausikirjeissä ja sähköisellä portfoliolla viestimme huoltajille ryhmän toiminnasta 
sekä toiminnan tavoitteista ja pedagogisista perusteista.

• Varhaiskasvatuksen opettajamme pitävät varhaiskasvatuskeskustelun (vasu) ja esiopetuksen 
oppimissuunnitelmaa koskevan keskustelun (leops) huoltajien kanssa syksyllä. Nämä keskustelut huomioidaan 
ryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelussa.

• Päiväkodin vanhempainilta pidetään syksyllä toimintakauden alkupuolella huomioiden ajantasaiset 
pandemiaohjeet. Näin huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun 
sekä kehittämiseen yhdessä päiväkodin henkilöstön ja lasten kanssa.

• Teemme yhteistyötä kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveo) sekä suomi toisena kielenä (S2) -
varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Lisäksi esiopetuksen kuraattorin ja psykologin kanssa teemme tarpeen       
mukaan yhteistyötä. 

• Teemme yhteistyötä myös alueen muiden päiväkotien, koulujen, kirjaston, neuvolan ja seurakunnan kanssa.
• Päiväkoti Pajalahdessa ja Veijarissa toimivat vanhempaintoimikunnat, joiden toiminta edistää perheiden välistä 

vuorovaikutusta ja lisää henkilöstön ja huoltajien välistä yhteistyötä.
• Asiakastyytyväisyyskysely käsitellään työyhteisössä ja arvioimme toimintaamme saamamme palautteen 

perusteella.
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Pk Pajalahden esiopetusryhmät

Pk Pajalahdessa on toimintakaudella 2020-2021 kaksi esiopetusryhmää, Kallioinen ja Satulinna.

Kallioisissa on 20 eskaria ja heidän kanssaan työskentelevät esiopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja sekä erityisavustaja. Ryhmässä on myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
kolmena päivänä viikossa.

Satulinnassa on 21 eskaria ja heidän kanssaan työskentelevät esiopettaja,
kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä erityisavustaja.
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Kallioisten esiopetussuunnitelma
Kallioisten esiopetusryhmässä lapselle annetaan tilaa kasvaa ja olla oma itsensä. Esiopetussuunnitelma (2016) ja Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelma (2019) huomioidaan ryhmän toiminnassa siten, että lasten toiveet, ideat ja kiinnostuksen kohteet otetaan 
huomioon ryhmän toiminnan suunnittelussa. Teemme toimintamme näkyväksi digitaalisen ryhmäportfolion avulla.

Esiopetusvuoden aikana keskitymme erityisesti projekti- ja pistetyöskentelyyn sekä ilmiöoppimiseen. Kallioisten eskarit työskentelevät 
projektista riippuen kolmessa eri pienryhmässä neljän viikon “blokeissa”. Pienryhmät toimivat vaihtelevissa ryhmätiloissa, pääosin kabinetissa, 
“luolassa” ja nepalissa. Vaihtuvien pien- ja projektiryhmien avulla lasten pari- ja ryhmätyötaidot vahvistuvat. Kannustamme 
lapsia ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja tuemme heitä oppimisen prosesseissa.

Vahvistamme eskareiden kouluvalmiuksia kannustamalla heitä omatoimisuuteen ja arjen taitoihin. Huomioimme ryhmän 
pedagogiikassa jokaisen lapsen yksilölliset oppimisen tavat ja -tavoitteet. Käytämme monipuolisia ja vaihtelevia materiaaleja ja 
välineitä oppimisen tukena. Harjoittelemme myös koko ryhmänä toimimista koulumaailmaa ajatellen. 
Kuluvana toimintakautena 2020-2021 keskitymme erityisesti tunne-ja kaveritaitojen harjoittelemiseen, draamatyöskentelyyn, 
rauhoittumisen taitoihin ja ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Ryhmän taidepedagogiikka painottuu tänä toimintakautena muotoilukasvatukseen ja sitä kautta muotoiluoppimiseen. Teemme paljon 
tilalliseen hahmottamiseen keskittyvää taidetoimintaa. Ryhmässä toteutettava taidekasvatus keskittyy niin yksilön, kuin ryhmän 
yhteiseen taideilmaisuun ja sen tukemiseen.
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Satulinnan esiopetussuunnitelma

Satulinnan esiopetuksessa harjoittelemme erityisesti sosiaalisia taitoja ja itsesäätelytaitoja, kaverisuhteiden luomista
ja ylläpitoa sekä yhteistyötaitoja ja toisen huomioonottamista. Tärkeää on löytää oppimisen ilo ja mielekkyys. 
Lisäksi painotamme leikin, liikunnan ja lukemisen merkitystä. Leikille on joka päivä aikaa ja pyrimme takaamaan 
kaikille leikkirauhan. Liikkumista tuemme monella tapaa niin sisä- kuin ulkotiloissakin. 
Lisäksi lapsille luetaan päivittäin ja luetusta keskustellaan ja työstetään luettua myös kuvallisesti ja draaman keinoin.

Koko esiopetusvuoden aikana korostetaan kaveritaitojen merkitystä sekä leikitään erilaisia ryhmähenkeä tukevia 
leikkejä. Tunnetaitoja harjoitellaan tunnistamalla ja sanoittamalla  tunteita. Ryhmään pyritään luomaan turvallinen, 
positiivinen, kannustava,  tasa-arvoinen ja toisia kunnioittava ilmapiiri. Ryhmässä on luotu selkeät säännöt yhdessä
lasten kanssa  ja mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat, vuodenaika, säätila ym., 
joita lasten kanssa seuraamme säännöllisesti. Toiminnassa hyödynnetään päiväkodin tiloja ja välineistöä 
monipuolisesti sekä retkeilemme lähiympäristössä. 

Esiopetusryhmässä on käytössä 4 iPadia, digikamera ja älynäyttö. Mediataidoista paneudumme lasten oman 
tuottamisen ja tekemisen kautta mm. siihen, mikä on totta ja mikä ei. 
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