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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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Työtämme ohjaavat arvot
Tuemme lasta kasvamaan ihmiseksi joka pystyy huolehtimaan
itsestään ja tunteistaan. Koemme tärkeäksi lasten kaveritaitojen
tukemisen ja toisten kunnioittamisen.
Haltia-Tammessa yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
tarkoittaa, että lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan
ja tehdä valintoja sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai muista
henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Yhdenvertaisuus
tarkoittaa myös sitä, että jokainen perhe saa tarvittavan tuen.
Toinen voi tarvita enemmän tukea kuin toinen.
Varhaiskasvatusyksikössä käynnistetään tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta 2020-2021
Opetamme terveellisiä elämäntapoja keskustellen esimerkiksi
levon, ravinnon ja liikunnan merkityksestä. Pidämme tärkeänä
kestävän elämäntavan omaksumista ja koemme tärkeäksi
luonnon, sen arvon sekä merkityksen opettamisen lapsille.
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Yksikön toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa
Varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammessa on kunnioittava,
kannustava ja positiivinen ilmapiiri, niin lapsilla toimia, kuin
aikuisillakin tehdä työtä. Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja
toimintatapoihin, ja suunnittelemme sekä arvioimme työn sisältöä
ja tavoitteita jatkuvasti.
Positiivinen pedagogiikka on vahvasti läsnä arjessamme.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja
jokaisen lapsen kasvua ja oppimista tuetaan yksilöllisesti.
Monikulttuurinen kansainvälistyvä Helsinki näkyy
toiminnassamme.
Huomioimme leikin merkityksen osana lapsen kasvua, kehitystä
ja hyvinvointia. Lapset ja aikuiset kokevat yhdessä leikin iloa ja
yhdessä oloa, sekä samalla oppivat yhdessä sekä toisiltaan.
Yhteisöllisyys korostuu päiväkoti Pakilan Lastenpaikassa
erityisesti.
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Yksikön toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa
Yksikössämme pidämme tärkeänä ulkoilua ja liikkumista.
Toiminta- ja oppimisympäristön valinnassa hyödynnämme
sekä lähiympäristöä, että koko Helsinkiä. Jokainen ryhmä
toimii vähintään kerran viikossa päiväkodin ulkopuolella.
Erityisesti esiopetuksen toimintaympäristö suunnitellaan
tavoitteista ja toiminnan sisällöistä käsin.
Hyödynnämme toiminnassa digilaitteita, joiden käyttö
suunnitellaan pedagogisesti. Päiväkoti Tammi on lisäksi
mukana innovatiiviset päiväkodit- hankkeessa, jonka
tavoitteena on edistää digitaalisen toimintakulttuurin
kehittämistä. Esiopetuksessa lapsen osallisuus lisääntyy
tieto-ja viestintäteknologian käyttäjänä ja tuottajana.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Lasten tunne-, empatia- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa
ryhmissä hyödynnetään positiivista pedagogiikkaa sekä Huomaa hyvä
–materiaalia.

Olen
vahvuusvaris
ja bongailen
vahvuuksia!

Huomaa hyvä! -materiaalit esittelevät luonteenvahvuuksia ja kertovat,
miten ne tunnistetaan ja miten niitä voidaan hyödyntää kasvatuksessa.
Jokaisessa lapsessa on eri toimintaympäristöissä esiin tulevia taitoja,
vahvuuksia ja osaamista, jotka ansaitsevat tulla nähdyksi. Vahvuuksiin
ja hyvään keskittyminen antaa jokaiselle mahdollisuuden loistaa, tämä
edistää myös oppimiselle myönteistä ilmapiiriä.

Aidolla positiivisella palautteella ja hyvän huomaamisella on merkittävä
vaikutus lapsen käyttäytymiseen, itsetuntoon ja käsitykseen itsestään
ryhmän jäsenenä. Meistä jokaisella on taipumus tulla sellaisiksi, joiksi
meitä innostetaan ja kannustetaan.
Varhaiskasvatusyksikössä on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma.
Suunnitelma on luettavissa päiväkotien verkkosivuilta.
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Esiopetuksen oppilashuolto
Esiopetuksessa oppilashuolto painottuu yhteisölliseen oppilashuoltoon. Viikoittain
esiopetusryhmien työntekijät arvioivat ja kehittävät toimintatapoja turvallisen ja
tasavertaisen oppisen turvaamiseksi. Lapsen yksilöllisessä oppilashuollossa teemme
yhteistyötä perheiden, neuvolan sekä esiopetuksen psykologin ja kuraattorin kanssa
ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Esiopetuksen toimintakauden aikana
otamme haltuun miniverso-vertaissovittelutoimintamallin yhdessä
alkuopetuksen kanssa.

Kuva
Miniverso materiaali
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Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
aloittaminen
Esimerkki lapsen
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa olennaista on,
että sekä lapsi että hänen huoltajansa tuntevat olonsa
tervetulleeksi ja turvalliseksi heti ensimmäisestä päivästä
lähtien. Toivotamme perheet tervetulleiksi päiväkotiin
uusien perheiden tapaamisessa kesäkuussa. Siellä
sovitaan varhaiskasvatuksen aloittamisesta,
tutustumisesta, aloituskeskustelusta sekä tutustutaan
henkilökuntaan.

tutustumisjaksosta

Lapsen aloittaessa toivomme huoltajien varaavan aikaa
tutustumisjaksoon ennen varsinaista varhaiskasvatuksen
tai esiopetuksen aloitusta. Tänä aikana lapsi pääsee
huoltajiensa kanssa tutustumaan uuteen päiväkotiin, sekä
henkilökuntaan ja arkeen. Tutustumisen kesto on
yksilöllistä ja se sovitaan yhdessä perheen kanssa.
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Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
aloittaminen
Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa annamme kotiin Tervetuloa-esitteen, jossa on
tietoa varhaiskasvatusyksiköstämme ja lapsen päiväkodin toimintatavoista. Huoltajien
kanssa käytävän aloituskeskustelun aikana oleellinen tieto lapsesta siirtyy ryhmän
aikuiselle varhaiskasvatuksen aloituksen sujumiseksi. Aloituskeskustelu on mahdollista
käydä päiväkodissa tai lapsen kotona.

Vuosittain esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisessa otetaan
huomioon lasten määrä, ikä ja muut mahdolliset tekijät. Esiopetuksessa aloittavat lapset
ovat pääsääntöisesti Itä-Pakilan oppilaaksiottoalueella asuvia.
Siirtyessä ryhmästä toiseen lapsi tutustuu uuteen ryhmäänsä. Vuosittain tehdyt lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut (vasu) auttavat päivitetyn tiedon siirtymistä
uuteen ryhmään. Syksyisin tutustumisjakson päätyttyä varhaiskasvatuksen henkilökunta
laatii vasun keskustellen vanhempien kanssa. Esiopetusvuotena lapsesta käydään
syksyisin ja keväisin lapsen esiopetussuunnitelma-keskustelu.
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Viestintä ja yhteistyö
Viestinnässä, toiminnan dokumentoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä ryhmät käyttävät pääsääntöisesti
sähköistä portfoliota. Lisäksi päiväkodin johtaja tiedottaa perheitä sähköpostilla useamman kerran vuodessa.
Ryhmäportfolion tarkoituksena on kuvata lapsiryhmän toimintaa sekä nostaa esille ryhmän pedagogiset tavoitteet
sekä kuvata niiden toteutuminen. Portfolio toimii myös henkilökunnan oman työn kehittämisen ja arvioinnin
välineenä. Lasten osallisuus varmistetaan ottamalla heidät mukaan ideointiin, kuvaamiseen, kuvien valitsemiseen
sekä viikon toiminnan arviointiin.
Yhteistyömme tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. vanhempaintapaamisissa, varhaiskasvatuskeskusteluissa ja arjen
keskusteluissa. Vanhempaintapaaminen pidetään alkusyksystä ja huoltajat voivat pohtia etukäteen toiveita,
odotuksia ja ajatuksia tulevalle kaudelle. Toivomme aktiivista keskustelua huoltajien ja henkilökunnan välillä.
Huoltajat voivat halutessaan osallistua ja tutustua ryhmän toimintaan vuoden aikana. Huoltajilla on halutessaan
mahdollisuus muodostaa vanhempaintoimikunta, joka voi mm. järjestää lapsille yhteistoimintaa. Päiväkoti järjestää
yhteisiä tapahtumia ja juhlia, joihin perheet voivat osallistua.
Lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisen kannalta tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat alueen
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, S2-opettaja, puheterapeutti, neuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja
lastensuojelu. Lisäksi teemme yhteistyötä Metsolan koulun, päiväkotien, seurakunnan, liikunta- ja
kulttuuritoimijoiden, sekä muiden vaihtuvien yhteistyötahojen kanssa.
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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)
Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet:

• Kaveritaitojen edistäminen leikin avulla
• Kestävän kehityksen merkityksen ymmärtäminen ja tietoisuuden lisääminen lapsiryhmissä
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