
Toimintasuunnitelma 2020-2021
Varhaiskasvatusyksikkö Vy Ratikka-Topelius

Hyväksytty: 12.11.2020 Kirsi Mustila



Helsingin varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävät ja ohjaavat asiakirjat

Toimintasuunnitelma 2020-2021 2



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
Vuorovaikutus ja ilmapiiri
• Kasvattajan sensitiivinen ja myönteinen vuorovaikutus edesauttaa 

lapsen hyväksytyksi tulemisen ja osallisuuden tunnetta. Luomme 
yhdessä kannustavan ja sallivan ilmapiirin.

• Kasvattaja vaalii ja ruokkii tietoisesti keskustelevaa kulttuuria 
päiväpiireissä, lastenkokouksissa, haastatteluissa ja arjen aikana 
syntyvissä pohdinnoissa. Kasvattaja vastaa lasten esittämiin 
kysymyksiin sekä kannustaa pohdintaan ja ongelmanratkaisuun.

• Otamme huoltajat osaksi yhteisöä avoimella vuorovaikutuksella ja 
toiveiden huomioimisella (päivittäiset kuulumisten vaihdot -
Vanhempainillat - Juhlat - VASU- ja LEOPS-keskustelu)

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
• Kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena.
• Huomiomme suomalaista kulttuuriperintöä toiminnassa 

(esim. juhlapyhät). 
• Kieli on tärkeä oppimisen ja ajattelun työväline. Takaamme, 

että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla ymmärretyksi ja 
kuulluksi perhekulttuuri huomioiden. 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä.
• Kannustamme kokeilemaan ja yrittämään, myös virheet kuuluvat 

oppimiseen. Takaamme kaikille lapsille mahdollisuuden osallistua 
tasavertaisesti. Henkilökunta jakaa osaamistaan ja kaikkien 
vahvuuksia hyödynnetään. Toimintatapamme on toiset 
huomioonottava, mikä toimii esimerkkinä myös lapsille. 
Tarkastelemme yhdessä toimintakulttuuriamme, jotta uuden 
oppiminen ja kehittyminen mahdollistuu.

Oppimisympäristöt
• Hyödynnämme tiloja monipuolisesti. Sisätilat ovat muunneltavissa 

lasten leikkien mukaan. Lähiympäristö puistoineen on tärkeä osa 
arkeamme ja teemmekin  säännöllisesti retkiä lähiympäristöön. 

• Oppimisympäristöjä muokataan lapsilta nousevien kiinnostuksen 
kohteiden mukaan.

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Osallisuus on yhteisössä olemista. Kasvattaja huolehtii, että jokainen lapsi 

pääsee osaksi ryhmäänsä ja päiväkotiyhteisöä. Lapsen osallisuus 
varmistetaan havainnoimalla lasta sekä kuulemalla lapsen ja perheen 
toiveita.

• Kohtaamme kaikki lapset ja perheet samanarvoisesti. 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava 
toimintakulttuuri

Kasvattaja vaalii pedagogisesti ohjattua leikkiä havainnoiden ja reagoiden lasten 
aloitteisiin

Tavoitteena erityisesti : Kaveritaitojen ja ryhmäytymisen sekä  yhteisöllisen leikin tukeminen

Toimenpiteet:
• Päivittäin ja viikoittain varataan aika ja paikka lasten leikeille sisällä sekä ulkona. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä isossa ryhmässä ja 

pienryhmässä. Mahdollistetaan, että leikkiä voit tarvittaessa jatkaa seuraavina päivinä.
• Aikuinen ohjaa leikkiä ja on aktiivinen osallistuja leikissä ja luo leikin kautta lapselle tilaisuuden ilmaista itseään, omia tunteitaan ja 

oppia ja kokea uutta sekä harjoitella ristiriitatilanteiden ratkaisua aikuisen tukemana ja yhdessä toisten kanssa.
• Aikuinen havainnoi lasten osallisuutta leikissä ja varmistaa yhteisöllisen leikin toteutumisen.
• Aikuinen mahdollistaa eri-ikäisten lasten yhteisöllisen leikin, ja varmistaa tilojen monipuolisella käytöllä ja pienryhmätoiminnalla, että 

kaikilla lapsilla on leikkirauha. 
• Kasvattaja sanoittaa leikkiä, kuten muutakin toimintaa vahvasti. 
• Leikin tukena käytetään kuvia ja kasvattaja tukee ystävyyssuhteiden muodostumista tekemällä vaihtuvia leikkiryhmiä.
• Kasvattaja vastaa lapsen leikkialoitteisiin.

Arviointi: 
• Aikuiset havainnoivat kaverisuhteita leikeissä sekä yhteisöllisen leikin kehittymistä. Leikkejä dokumentoidaan kuvaten ja/ tai  

videoiden. Leikkiprojekteja dokumentoidaan sähköisiin ryhmäportfolioihin. 
• Yhteisissä keskusteluissa (tiimit, talon palaverit, opettajien pedagogiset palaverit) arvioidaan leikin tavoitteiden ja toimenpiteiden 

toteutumista vähintään kerran kuukaudessa.  
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Esiopetus pk Topeliuksessa 1/2
Kuvailu: Topeliuksessa toimii kaksi esiopetusryhmää syksyllä 2020 - keväällä 2021. Topeliuksen esiopetuksessa jokaisella lapsella on leikkikaveri- tai kavereita. 
Esiopetuspäivä rakentuu ohjatusta toiminnasta, ulkoilusta/liikunnasta, ruokailusta, leikistä ja levosta. Viikko-ohjelma on ryhmissä esillä ja vanhempia tiedotetaan 
syksyllä 2020 toiminnasta ja pinnalla olevista asioista kuukausikirjeen avulla, tammikuusta 2021 alkaen ryhmillä on käytössään sähköiset ryhmäportfoliot, joissa 
kuvataan erilaisia tehtyä projekteja.  Ehyen opinpolun turvaamiseksi pk Topelius tekee yhteistyötä lähikoulujen kanssa. 

Tavoitteet ja toimenpiteet:

• Ryhmien toimintatapoina ovat koko ryhmän piirit ja pienryhmätuokiot sekä viikoittaiset yhteiset retket. Toiminta- ja oppimisympäristöön kuuluu vahvasti myös Taka-Töölön 
lähialueet (puistot, kentät, kirjasto). 

• Oppimisvälineet, pelit, kirjat, taidetarvikkeet yms. ovat kaikki lasten ulottuvilla. Aikuinen mahdollistaa digivälineiden käytön. Digitaaliset välineet ovat tarkoitettu dokumentointiin, 
opetuskäyttöön (esim. ruoka-apulaiset kuvaavat tabletilla päivän lounaan ja näyttävät muille) ja tiedon hakuun.

• Oppimisympäristöä on kuvitettu ja sanoitettu mahdollisimman paljon. Esimerkiksi vessan ovessa lukee vessa ja lavuaarin yläpuolella kuvaohje pese ja kuivaa kädet.
• Oppimisympäristössä panostetaan työrauhaan ja opetellaan pitämään yhdessä huolta yleisestä viihtyvyydestä (siisteys, estetiikka, akustiikka).
• Lähiympäristöä pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti: tutkitaan, liikutaan, leikitään, retkeillään, opitaan tuntemaan oma lähiympäristö. Toimintaa dokumentoidaan 

kuvin ja tekstein
• pedagogiselle seinälle sekä InstaGram-tilille. Myös lasten omat työt ovat esillä seinillä.
• Opetellaan toimimaan turvallisesti ryhmässä. (Poistumisharjoitus, omista tavaroista huolehtiminen yms.) Lastenkokouksissa sovitus yhteiset säännöt on esillä aulan seinällä. 
• -

• Laaja-alainen osaaminen kulkee läpi kaiken toiminnan. Teematyöskentelyn keinoin  aikuinen pyrkii herättämään lapsissa aidon kiinnostuksen omaan ympäristöön pysähtymällä 
ihmettelemään/tutkimaan ja pohtimaan ilmiöitä,
tapahtumia ja asioita. Esille nousseita asioita tutkitaan monesta eri näkökulmasta ja monin eri välinein ja erilaisia medioita 
hyödyntäen.  Aikuisten havainnointien, lasten kokouksissa ja Leopseissa nousseiden asioiden pohjalta käynnistetään projekteja ja teemoja. 

• Lapset osallistuvat toimintaympäristön suunnitteluun elämällä ja toimimalla/muokkaamalla kulloisenkin tarpeen mukaan (leikkejä yms. voi jatkaa, siirtää, säästää). Toimintamme 
punainen lanka tähtää jokaisen lapsen oppimisvalmiuksien, kaveri- ja tunnetaitojen ja identiteetin  kehittymiseen ja vahvistumiseen.
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Esiopetus pk Topeliuksessa 2/2
• Toimintaamme ohjaavat kuukausiteemat, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti lasten kouluvalmiustaitojen karttumista: tunne- ja kaveritaidot, media, liikennekasvatus, minä ja 

ympäristö, turvallisuus, kierrätys. Tänä vuonna kaikissa teemoissa painottuu kieli- ka ilmaisutaidot. Esimerkiksi viikoittainen lava on vapaa- piiri, jossa lapset saavat esiintyä ja 
harjoitella turvallisesti itseilmaisua. Jokaisesta aikuisen ääneen luetusta kirjasta keräämme helmen purkkiin. Tavoitteen täyttyessä pidemmät juhlat.

• Kaikkia yllä mainittuja teemoja käsitellään eri oppimisen alueiden keinoin (kieli, ilmaisu, yhteisöllisyys, tutkiminen, liikkuminen).
• Yksittäiset projektit yhteistyössä erilaisten kulttuurilaitosten ja koulujen kanssa. Toiminnassamme on esillä myös kalenterivuoden juhlat ja vuodenajat.

• Yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon avulla lasten hyvinvointia tuetaan tarvittaessa erilaisten yhteistyötahojen kanssa (kelto, S2-opettaja, oppilashuolto, puhe- ja 
toimintaterapeutti).  -> Yhdessä luodaan turvallinen  oppimisympäristö, jossa taataan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Turvallisessa opppimisympäristössä uuden
oppimisen ja tutkimisen ilo ja  uskallus kokeilla uusia asioita mahdollistuu. 

• Aikuinen tukee ryhmäytymistä muodostamalla erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joissa leikitään, pelataan, tehdään ryhmätöitä ja harjoitellaan kaveritaitoja. 
• Ryhmässämme on eri uskontokuntien ja kulttuurien lapsia. Kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa ylläpidetään toimintaympäristön ja toiminnan kautta. 

Arviointi: 
• Jokaisella lapsella on oma kansio ja vihko, joihin saa tallennettua omat tehtävät, piirrokset ja kuvat. Lapsen itsearvioinnissa harjoitellaan tunnistamaan omat vahvuudet ja tuen

tarve ja sitä, mitä iitsestä tuntuu ja miksi. Jutellaan yhdessä esim. Minkälainen aamu oli? Mikä oli kivaa retkellä? Mikä ei? Miten osasin ja opin, miten onnistuin ratkaisemaan? 
Toimintaamme dokumentoidaan myös valokuvin, joita löytyy tilojen seiniltä sekä digitaalisesti InstaGramista, tammikuusta 2021 alkaen kaikilla ryhmillä on käytössään sähköiset 
ryhmäportfoliot. 

• Itsearvioinnisssa ja lastentekemässä toiminnan arvioinnissa keinoina käytetään myös lasten peukku-arviointia, haastatteluja sekä lastenkokouksia.
• Kasvattajat arvioivat esiopetuksen toimintaa viikoittaisissa palavereissa (tiimi- ja talonpalaverit) sekä  opettajien pedapalavereissa, syys- ja 
• kevätlukukauden lopussa, esimiehen kanssa tiimi- ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa, leops-keskusteluissa, vanhempaintapaamisissa ja koulun kanssa tehtävässä 

yhteistyössä.
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Taaperopedagogiikka
Taaperopedagogiikalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista lapsen kasvun ja kehittymisen tukemista, jossa kasvattajayhteisö  rikastaa lapsen päivää / arkea 
vasuperustaisesti eli toiminta limittyy ja lomittuu arjen eri  tilanteisiin erillisten toimintahetkien lisäksi. Painotus on leikkitoiminnassa. 

Tavoite: Laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueen tavoitteet toteutuvat arjen eri tilanteissa lapsilähtöisesti, lasta kuunnellen ja arvostaen. 

Toimenpiteet:

• Lasten osallisuus varmistetaan esim. lauluhetkillä, lapsi saa valita/päättää mitä lauletaan, tai piirissä yleisesti: lapset saavat päättää, mitä tehdään annetuista 
vaihtoehdoista.

• Lapsille luetaan päivittäin ja lasten kanssa riimitellään, lorutellaan, lauletaan ja leikitään  päivittäin.

• Kuvat ovat  käytössä mahdollisimman paljon oppimisympäristössä, mm. : lelulaatikoissa, piirissä (laulut / lorut kuvina), myös  kuvia ja kuvasarjoa arjen eri  
tilanteista (kronologinen aikajärjestys/eteneminen), tunne- ja kaveritaitokuvat näkyvillä

• Painotus leikkitoiminnassa ja lasta arvostavassa kohtaamisessa, jolloin kasvattaja: 
• On kehollisesti  lasta lähellä (esim. lattialla istuminen, lasten leikin katsomiseen keskittyminen),
• On emotionaalisesti läsnä ja herkkänä lapsen aloitteille (esim. kasvonilmeet, kehon liikkeet, eleet ja äänensävy, jotka suuntautuvat myötäelämään leikin 

tapahtumia) ja
• Kiinnittää huomionsa  äärimmäisen pieniin asioihin (esim. mitättömältä tuntuvaan nöyhtään matossa, jonka pieni lapsi kokee kiinnostavaksi ja jakamisen

arvoiseksi) (vrt. Kalliala, 2008).

Arviointi: 

• Säännöllinen arviointi tiimipalaverissa, talon kokouksissa, opettajien pedagogisissa palavereissa vähintään kerran kuukaudessa ja kevään 2021 kehittämispäivässä
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin

Tavoite: Hyvien kaveritaitojen tukemiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi olemme sopineet yhteisiä toimintatapoja 
yksikössämme:

Toimenpiteet: Toimintakauden alussa tutustumme toisiimme ja ryhmäytymisen avulla luomme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
kaverisuhteiden syntymistä. Aikuiset varmistavat, että kaikki pääsevät mukaan leikkiin ja kaikilla lapsilla on kavereita. Aikuinen on 
läsnä leikissä sitä sanoittaen ja lasten osallisuudesta huolehtien. Kaveri- ja tunnetaitoja harjoitellaan arjen moninaisissa tilanteissa, 
niin pukemis- kuin ruokailutilanteissa sekä ohjatuilla toimintatuokioilla esim. kirjallisuuden, nukketeatterin ja toiminnallisten leikkien 
kautta. Aikuinen on omalla toiminnallaan malli lapsille ja ohjaamme toiset huomioonottavaan vuorovaikutukseen. Tuemme 
vahvuuksien huomaamista ja kaverin kannustamista. Ryhmissä on tehty esim. yhteiset kuvalliset säännöt kivoista kaveritaidoista 
ja niihin palataan säännöllisesti yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on myös mahdollisuus tarvittaessa yksinoloon. 

Ristiriitojen selvittelyssä kuullaan kaikkia osapuolia ja yhdessä lasten kanssa mietitään, kuinka tilanne sovitaan. Ristiriitojen 
selvittelyssä kaikki osapuolet saavat aikuisen tukea, niin lohdutusta kuin opastusta myönteiseen vuorovaikutukseen. Tunteiden
läpikäyminen ja sanoittaminen yhdessä lasten kanssa tukee kaveritaitojen kehittymistä. 

Tiivis yhteistyö ja kuulumisten vaihto sekä varhaiskasvatussuunnitelmien keskustelut huoltajien kanssa tukevat osaltaan lapsen 
kasvua hyviin kaveritaitoihin. 

Arviointi: lasten kanssa käytävä keskustelu, havainnointi ja keskustelut huoltajien  kanssa
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• 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 alkuvuoden 2021 aikana esiin 2-4 toimenpidettä, joiden edistämiseksi laaditaan suunnitelma ja 
aikataulutus. 
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
Lasten yksilölliset suunnitelmat ovat perusta lapsiryhmän pedagogiselle suunnitelmalle, joka on käytössä jokaisessa 
lapsiryhmässä 
• Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja 

tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsen 

suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. 

Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
• Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 

kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
• Rakennamme helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhdessä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja 

ympäristöpalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa lasten elämää avartavaa, lapsuutta arvostavaa ja 
sukupolvien kohtaamiseen kannustavaa Helsinkiä. 

Yksikön toimintakaudelle asettamat tavoitteet:

Kaveritaidot, pedagogisista tavoitteista tiedottaminen (sähköinen ryhmäportfolio)
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• Kun lapsi on saanut paikan päiväkodista, alkaa yhteistyö ryhmän kasvattajien ja huoltajien välillä. 
• Yhdessä sovitaan aika tutustumiseen ja aloituskeskusteluun. Aloituskeskustelussa päiväkodin kasvattajat saavat arvokasta tietoa lapsesta ja huoltajat 

päiväkodin arjesta mm. päivärytmi. 
• Varhaiskasvatuksen aloitusprosessi aloituskeskusteluineen on tärkeä huoltajien osallisuuden kannalta. Tämä on tärkeää myös niille perheille, jotka ovat olleet 

varhaiskasvatuksessa aikaisemmin. 
• Mahdollistamme tutustumisjakson varhaiskasvatuksen aloitukseen. Tällöin lapsi harjoittelee päiväkodissa oloa ja käytäntöjä yhdessä huoltajan kanssa. 

Harjoitusjakson jälkeen varhaiskasvatus aloitetaan. Mahdollisuuksien mukaan päivät ovat aluksi lyhyitä ja pikkuhiljaa päiväkodissa vietetty aika pitenee. Tämä 
antaa lapselle mahdollisuuden harjoitella ilman huoltajaa olemista. 

• Avoimen keskustelun kautta rakennetaan yhteistyötä, jossa vahvistetaan luottamusta molemmin puolin. 
 Puhutaan avoimesti ja rakentavasti niin lapsen hyvistä päivistä kuin harminkin hetkistä. Huoltajien kanssa keskustellaan lasten erilaisista tunteista 
varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyen.

• Huolehdimme, että päiväkodissa aloittava lapsi saa tuen ja turvan kasvattajilta: pidämme sylissä, lohdutamme ikävässä ja olemme läsnä. Kaikkien ryhmien 
kasvattajat tutustuvat kaikkiin päiväkodin lapsiin toimintakauden aikana luoden turvallista kasvuympäristöä.

• Lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään pyritään kertomaan huoltajille hyvissä ajoin. Lapsi käy tutustumassa uuteen ryhmään yhdessä oman työntekijän kanssa 
ja käy siellä leikkimässä. 

• VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) ja LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA (LEOPS)

• Varhaiskasvatuksen aloittamisesta noin kolmen kuukauden kuluttua pidetään varhaiskasvatussuunnitelman keskustelu tai lapsen esiopetussuunnitelman 
keskustelu

• Kasvattajat tutustuvat lapseen leikin ja havainnoinnin kautta. Isompien lasten kohdalla tutustumista syvennetään haastattelun ja keskustelun avulla. 
• Varhaiskasvatussuunnitelman tehdään syksyllä ja suunnitelma arvioidaan keväällä. Mikäli tarvetta keskustelulle ilmenee useammin, voivat joko huoltajat tai 

kasvattajat pyytää uutta keskustelua ja päivitystä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen esiopetussuunnitelman keskustelut pidetään syksyllä ja 
arvioidaan keväisin.
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Kasvatushenkilöstön ja perheiden välinen yhteistyö
Yhteistyö huoltajien kanssa luo johdonmukaisen ja turvallisen kasvuympäristön lapselle.
Päivittäinen kuulumisten vaihto lasten huoltajien kanssa takaa sujuvan viestinnän kodin ja päiväkodin välillä. Viestinnässä käytämme 
puhelinta, sähköpostia, tulostettuja tiedotteita ja ilmoitustauluja. Perheille lähetetään asiakastyytyväisyyskysely kerran 
toimintakauden aikana. Ryhmien viikko-/kuukausikirjeissä avataan kulunutta toimintaa ja lapsiryhmän ajankohtaisia ilmiöitä sekä 
ennakoidaan tulevaa. Instagramin avulla pystymme kuvittamaan toimintaamme. Olemme ottaneet käyttöön ryhmän pedagogisen 
portfolion, joka tulee huoltajien saataville keväällä 2021. 

Yhteiset juhlat, joihin perheenjäsenet ovat tervetulleita, ovat osa yhteistyötämme: isovanhempienpäivät, äitien- ja isienpäivät ja muut 
tapahtumat. Yksikössämme (päiväkoti Ratikassa) toimii vanhempaintoimikunta.

Yhteistyö päiväkodissamme
Pieni yksikkö mahdollistaa lasten ja perheiden tutuiksi tulemisen kaikille kasvattajille. Hyödynnämme kaikkia ryhmätiloja ja teemme 
leikkivierailuja toisiin ryhmiin joustavasti. Säännölliset talon yhteiset tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä, kuten lauluhetket ja 
liikuntapäivät.

Yhteistyötahot 
Yhteistyöverkostoomme kuuluvat Töölön neuvola, Helsingin kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut, kiertävä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja, kuraattori, psykologi, fysioterapeutti,   suomi toisena kielenä (S2) opettaja, alueen esikoulut ja koulut, lasten puhe- ja 
toimintaterapeutit, tulkkipalvelut sekä diabetespoli.
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