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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

Päiväpirtti-Vaahterassa varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille ja
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021
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Vasuperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Päiväpirtti-Vaahteran arvot:
• Kohtaamme lapsen yksilöllisesti ja tiedostamme jokaisen lapsen ja perheen vahvuudet. 
• Kannustamme lasta ja mahdollistamme yksilöllisen oppimisen ja kasvamisen osana yhteisöä.
• Lapsen kanssa ihmettelemme yhdessä. Lapsen kysymyksiä ja ajatuksia pohdimme monipuolisesti. 
• Annamme lapsen tehdä omia oivalluksia ja otamme huomioon lapsen kiinnostuksen kohteet. 
• Leikki on meille tärkeintä. Järjestämme sille aikaa ja henkilökunta tiedostaa leikin arvon.
• Huomioimme arjessa ekologisuuden ja kestävän kehityksen. 
• Meillä kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. Yhdessä lasten kanssa harjoittelemme tunteiden sanoittamista. Aikuiset 

ovat tietoisia positiivisen tunneilmapiirin tärkeydestä. 
• Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen ohjelma on käytössä.
• Olemme kaikki yhdessä vastuussa lapsen varhaiskasvatuksen toteutumisesta yhteistyössä perheiden kanssa.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/


Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Vanhemmat voivat sopia tutustumisesta päiväkotiin jo ennen hakemuksen jättämistä. 

Tutustumispäivät löytyvät päiväkodin verkkosivuilta. 

• Päätöksen saatuaan vanhemmat ottavat yhteyttä ja sopivat tutustumispäivän ryhmään. 
Sovitaan harjoittelusta ja aloituskeskustelusta. 

• Harjoitteluvaiheessa huoltaja ja lapsi tutustuvat yhdessä päiväkodin tiloihin ja 
käytänteisiin sekä ryhmän aikuisiin ja muihin lapsiin. Harjoittelu tapahtuu lapsen ehdoilla 
ja sovitaan yksilöllisesti, ikä ja taidot huomioiden.

• Aloituskeskustelussa käymme läpi perushoitoon liittyvät asiat. Vanhemmat saavat kertoa
lapsestaan ja hänen taidoistaan. Haluamme myös kuulla mitkä asiat lohduttavat ja
rauhoittavat lasta, ja miten lapsi on tottunut reagoimaan jäädessään hoitoon.

• Lapsella voi olla mukana oman turvalelu, vanhempien valokuva tai vaate, 
joka voi helpottaa ikävää ja lisää turvallisuuden tunnetta.

• Päivähoidon aloituksessa on tärkeää henkilökunnan sensitiivinen läsnäolo ja 
lapsen yksilöllinen huomiointi.

• Pienissä ryhmissä toimiminen tukee hyvää päivähoidon aloitusta. Aikuinen luo kunnioittavalla ja
rauhallisella läsnäolollaan turvallisen ilmapiirin. 

• Esiopetuksen aloittavien lasten perheille järjestetään tutustuminen keväällä.
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Oppimisympäristö yksikössämme
Oppimisen kaikkinaisuus huomioidaan oppimisympäristöjä suunnitellessa

Oppimisympäristö on monipuolinen ja muokkaamme sitä lasten kanssa toimintakauden aikana. Siinä näkyvät lasten tarpeet, toiveet, 
kiinnostuksen kohteet, projektit, teemat ja vuodenajat juhlineen. Lasten kokoukset ja havainnointi vaikuttavat jatkuvasti 
oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin. 

• Päiväkodin sisätiloja ja monipuolisia pihoja käytämme joustavasti ja tarvittaessa porrastaen eri ryhmien kanssa.
• Yhdessä sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa on aikaa ihmettelylle.
• Järjestämme lasten toiveiden mukaan leikeille tiloja ja kierrätämme leluja ryhmästä toiseen.
• Mahdollisuuksien mukaan leikkejä voi jättää ja jatkaa seuraavana päivänä.
• Tabletit ja Bee-Botit ovat käytössä. 

Kestävä elämäntapa huomioidaan toiminnassa 
• Kunnioitamme ympäröivää luontoa sekä rakennettua miljöötä.
• Huolehdimme yhteisistä tavaroista ja leluista.
• Kierrätämme ja käytämme kankaisia käsipyyhkeitä ja minimoimme ruokahävikin.

Oppimisympäristönä koko kaupunki, erityisesti Töölö uniikkina puistomaisena kaupunkiympäristönä
• Suunnittelemme monipuolisesti lapsia kiinnostavia ja hyödyttäviä retkikohteita Helsingistä.
• Teemme retkiä lähiympäristöömme ja tutustutamme lapset omaan asuinympäristöönsä. Yleisimpiä retkikohteita ovat Töölön 

puistot, Töölön kirjasto, Kivelän sairaala-alueen kalliot, Meilahden metsät, Seurasaari ja rannat jotka tarjoavat rakentamattoman 
oppimisympäristön leikkiä, tutkia ja kokea uutta. 

• Useissa ryhmissämme Metsämörri-toiminta tukee luontokasvatusta.

5



Yksikön toimintakulttuurin kuvaus, 
toimintakauden keskeiset periaatteet ja 
kehittämiskohde
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Hyvä vuorovaikutus ja turvallinen arki on toimintakulttuurimme ydin!
• Aikuinen vastaa siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Aikuinen toimii esimerkkinä hyvään vuorovaikutukseen. 
• Turvallisuus lähtee hyvin suunnitellusta arjesta, jossa osaamme ennakoida ja muokata toimintaa tilanteen vaativalla tavalla.
• Päiväpirtti-Vaahteran kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma esitellään vanhempainilloissa ja sen periaatteet ohjaavat kasvattajien toimintaa

Pienryhmätoiminta on keskeinen osa toimintakulttuuriamme. 
• Toimimme säännöllisesti toiminnallisissa pienryhmissä.
• Pienryhmät muodostetaan esimerkiksi lasten ikä- ja taitotason tai lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Osallisuus
• Arvostamme jokaista lasta ja hänen perhettään. 
• Havaintojen ja lasten toiveiden sekä ideoiden pohjalta suunnittelemme toimintakauden projektit. Lasten vasuista nousevat pedagogiset tavoitteet vaikuttavat 

ryhmien toiminnan suunnitteluun. Lasten kanssa keskustelemme ja heidän mielipiteitään kysymme päivittäin ja ne vaikuttavat toimintaamme.
• Vanhempien osallisuus mahdollistuu päivittäisten kohtaamisten lisäksi Vasu- ja Leops-keskusteluissa, vanhempainilloissa ja yhteisissä tapahtumissa. 
• Lapsen päivästä kerromme vanhemmille hakutilanteen yhteydessä.
• Kulttuurinen moninaisuus, kielitietoisuus ja sukupuolinen yhdenvertaisuus huomioidaan ja toteutetaan avoimessa vuorovaikutuksessa.

Toimintakauden nostot tänä vuonna ovat lisäksi leikki, Ilo kasvaa liikkuen -liikkumisohjelma, ilmiöpohjaisuus ja sensitiivinen vuorovaikutus. Näitä avataan 
tarkemmin seuraavissa dioissa.



Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
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Leikkien kautta lapsi käsittelee omia tunteitaan sekä suhdettaan muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Leikit tukevat lasten välistä 
vuorovaikutusta ja ystävyyssuhteiden kehittymistä, kuten myös lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. Varhaiskasvattajat tukevat lapsia 
sekä yhteisleikkeihin liittymisessä että niihin mukaan ottamisessa. Leikissä harjoitellaan kunnioittamaan yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. 
Varhaiskasvattajat kannustavat ja rohkaisevat moninaisiin leikkeihin ja yksilöllisiin valintoihin sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta. 
Lapsille tarjotaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti mahdollisuuksia luoda erilaisia leikkejä ja osallistua niihin turvallisessa ympäristössä. 

• Leikki saa näkyä ja kuulua.
• Lasten omille leikkialoitteille annamme tilaa ja aikaa päivittäin. 
• Varhaiskasvattaja havainnoi leikkiä, vastaa lapsen aloitteisiin sensitiivisesti ja rikastuttaa leikkiä tarvittaessa.
• Varhaiskasvattaja mallittaa ja tulkitsee lapsille leikin tapahtumia.
• Leikkiympäristöä muokkaamme lasten toiveiden ja tarpeiden pohjalta sekä kehitämme yhdessä lasten kanssa.



Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä
Toteutamme laaja-alaisen ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa liikutaan ja koko kaupunkia käytetään oppimisen ympäristönä. Suunnittelu 
pohjautuu lasten mielenkiinnon kohteisiin ja huoltajien toiveisiin. Tiimit suunnittelevat toiminnan oman ryhmänsä osalta.

Miten tehdään?
Ilmiöt ja liikkuminen 
pohjana eri-ikäisten 

toiminnalle. 

Mitä tehdään?
Paljon retkiä lasten toiveiden ja 

mielenkiinnon pohjalta eri 
kohteisiin. Rakenteet ja  

aikataulutus suunnittelun 
perusta.

Dokumentointi:
Yksi video ja 10 

valokuvaa/ryhmä.
Loppuhuipennus huoltajien 

kanssa, jossa esitetään 
teokset. 

Päiväpirtissä
retket

Arviointi: Lapset arvioivat hymynaama-
tai tähtiarvioinnilla retkiä. Henkilökunta 

arvioi suhteessa Helsinki Vasun 
tavoitteisiin ja sisältöihin. Vanhemmat 
arvioivat dokumentoitujen tuotosten 

perusteella.

Vaahterassa
retket ja 

kulttuurielämykset, 
”historian havinaa”.

Mitä tehdään?
Paljon retkiä lasten toiveiden ja 

mielenkiinnon pohjalta eri 
kohteisiin, erityisesti lähialueen 

maamerkkeihin.
Rakenteet ja aikataulutus 

suunnittelun perusta.

Dokumentointi:
Videot ja valokuvat 

esitetään 
kevätjuhlassa.

Miten tehdään? Flash 
mob, laulut, lorut, 

liikkuminen, esitykset 
retkikohteissa kulttuurisina 

päivinä
(4 krt).

Arviointi: Lapset arvioivat 
hymynaama- tai tähtiarvioinnilla 

retkiä. Henkilökunta arvioi 
suhteessa Helsinki Vasun 
tavoitteisiin ja sisältöihin. 

Vanhemmat arvioivat 
dokumentoitujen tuotosten 

perusteella.



Sensitiivinen vuorovaikutus
• Sensitiivisyys keskiössä lapsi: 
Kuuntelemme lasta ja otamme syliin, kohtaamme jokaisen lapsen ainutlaatuisena. Huomioimme myös hiljaiset/arat/ujot lapset. Näemme ja tulkitsemme lapsen tarpeet 
ja vastaamme tarpeisiin. Huomioimme lapsen kiinnostuksen kohteet ja erityistarpeet. Rikastamme ja kehitämme leikkiä, olemme läsnä leikeissä. Varmistamme 
kaikkien lasten pääsyn leikkeihin. Tuemme lasten kaveritaitoja – ja suhteita. Aikuinen on ammatillinen, eettinen sekä sensitiivinen yli ryhmärajojen. 
Aikuisen sitoutuminen; fyysinen sekä henkinen läsnäolo ja läheisyys. Annamme leikkirauhan ja mahdollistamme yhdessä rauhallisia kohtaamisia (lapset-lapset, 
aikuinen-lapset)

• Mitä tehdään?
Arki on pedagogisesti rakennettu kokonaisuus, jossa mahdollistuu henkilöstön sensitiivinen läsnäolo.
Tiimeissä arvioidaan jatkuvasti arjen pedagogiikan toimivuutta sekä tehdään muutoksia lasten ja ryhmän tarpeiden mukaisesti.

• Miten tehdään?
Tiimeissä arviointi tarkoituksenmukaisilla menetelmillä (esim. digitaaliset välineet)
Itsearviointi (käytetään MLL:n mielenlukutaitolomaketta)
Tiimipalaverien alussa yhteinen reflektointi ja palaute työtoverille.

• Dokumentointi
Henkilöstö luo mallin, joka tukee lasten osallisuutta ja tekee sen näkyväksi huoltajille (tähti / hymynaama-arviointi)
Pedagoginen sisältö viikkokirjeisiin
Lasten kokoukset ja piirit
Keskustelut, haastattelut, havainnot
Arjen kohtaamiset
Pienryhmätoiminta

8.11.2019 Etunimi Sukunimi 9



Laaja-alainen osaaminen 
yksikkömme arjessa
Varhaiskasvatuksessa luomme pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, 
asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Päiväpirtti- Vaahteran toimintakauden nostot on korostettu vaaleanpunaisella värillä.
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LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

Osallisuus-ja 
vaikuttaminen: 

kohtaaminen, kuuntelu, 
keskustelut

Monilukutaito, tieto- ja 
viestintäteknologia: kuvaaminen, 

äänittäminen, kirjat, sadut, 
piirtäminen, oppimispelit

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: 
tavaroista ja ympäristöstä huolehtiminen, 

turvallinen liikkuminen ympäristössä

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: 
sosiaaliset taidot, toisen kuuntelu, empatia, 

hyväksyminen, kädentaidot, päiväkotilainen – töölöläinen 
– helsinkiläinen – suomalainen – maailman kansalainen

Ajattelu ja oppiminen: 
tutkiminen, mielikuvitus, 

kysyminen, kuunteleminen, 
oppimisen ilo



Oppimisen alueet: nostot toimintavuonna 
2019-2020

Kasvan, liikun, kehityn
•Koko kaupungin yhteisenä tavoitteena edistää liikkumista 
kokonaisvaltaisesti ja yhdessä
•Säännölliset retket
•Aktiivinen ulkoilu

•Kannustetaan lapsia motoristen perustaitojen harjoittamiseen ja 
liikunnalliseen elämäntapaan
•Päiväkodin pihalla mahdollista pelata joukkuepelejä, hyppiä 
hyppynarulla, kiipeillä, ajaa pyörällä

•Pihan monipuolinen maasto tukee karkeamotoristen taitojen 
kehitystä

•Lasten kanssa käytetään erilaisia liikuntavälineitä ja -leikkejä
•Hyödynnetään liikunnan vuosikelloa toiminnan suunnittelun 
apuna 

•Mahdollisuus fysioterapeutin tukeen pedagogisen toiminnan 
suunnittelussa

Kielten rikas maailma
•Retket kirjastoon keinona tutustua kieleen, kulttuuriin ja 
taiteeseen

•Lapset saavat tuoda kotoaan omia lempikirjoja päiväkotiin 
esimerkiksi lelupäivänä. Teematyöskentelyn yhteydessä voidaan 
pyytää perheitä tuomaan aiheseen sopivia lastenkirjoja lainaan.

•Lapsia kannustetaan keksimään itse tarinoita sadutuksen avulla 
ja lasten satuja dokumentoidaan 

•Digivälineitä käytetään lasten kielellisten taitojen kehittämisen 
apuna (ekapeli, ääninauhuri sadutuksen tukena)

•Laulut, lorut ja leikit tukemassa kielen oppimista ja 
kielitietoisuuden kehitystä

•Henkilöstö käyttää kuvia ja esineitä tavoitteellisesti toiminnan 
tukena

•Henkilöstö voi käyttää omaa kotikieltään ja murretta 
rikastuttamassa lasten kielimaailmaa laulamalla ja puhumalla



Yhteistyö ja viestintä yksikössämme
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Yhteistyömme rakentuu avoimelle ja ajantasaiselle viestinnälle huoltajien kanssa. 

• Haku- ja tuontitilanteissa sekä puhelimitse käydyt keskustelut ja tekstiviesti-ilmoitukset sekä ryhmien sähköpostit 
viikoittain

• Esimiehen sähköpostit 
• Eri sosiaalisen median kanavia käytetään arjen ja juhlan dokumentointiin.
• Vaahterassa julkinen Facebook 
• Päiväpirtin ryhmillä julkiset Instagram-tilit
• Vanhempainilloissa on sovittu ryhmittäin toimintatavoista ja otettu yksillölliset toiveet huomioon.
• Osallistavat ja toiminnalliset vanhempainillat ja yhteiset tapahtumat, varhaiskasvatussuunnitelma-, lapsen 

esiopetuksen suunnitelma- ja siirtokeskustelut edistävät yhteistyötä.

Yksikön sisäinen viestintä
• Säännölliset talon kokoukset ja pedagogiset- ja tiimipalaverit ja yt-kokoukset
• Päivittäinen yhteistyö tiimien välillä
• Whatsapp-viestintä
• Henkilökunnan kehittämispäivä kaksi kertaa vuodessa

Moniammatillinen yhteistyö tarpeen mukaan, esimerkiksi kiertävä erityislastentarhanopettaja, neuvola ja terapeutit.



Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. 
Toiminnan arviointi on systemaattista ja säännöllistä, ja sitä teemme niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin. 

Arviointi perustuu dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tehdään suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin sekä toimipisteen 
toimintasuunnitelmaan. 

ARVIOINTI

YKSIKKÖ 

Arvioidaan toimintasuunnitelman 
toteutumista pedagogisissa 

palavereissa

RYHMÄ 

Arvioidaan ryhmän 
toimintasuunnitelmaa 

tiimeissä

Arvioidaan lasten 
varhaiskasvatussuunnitelmissa 

määriteltyjen tavoitteiden 
toteutumista säännöllisesti

Kehitetään aikuisten ja lasten välistä 
sensitiivistä vuorovaikutusta 
hyödyntämällä itsearviointia

VANHEMMAT

Osallistuvat lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman 

arviointiin 
varhaiskasvatuskeskustelussa

Luodaan vanhemmille 
mahdollisuuksia antaa kehittävää 

palautetta päiväkodin/ryhmän 
toiminnasta 

LAPSET

Osallistuvat ryhmän toiminnan 
arviointiin ja kehittämiseen 

(videointi, haastattelut, 
havainnointi, pedagoginen 

dokumentointi, äänestykset)

Osallistuvat heitä koskevien 
pedagogisten asiakirjojen 
laatimiseen (haastattelu, 
havainnointi, keskustelu)
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