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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen

Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteisiin sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (varhaiskasvatuslautakunta 

16.5.2017)

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta toimipisteessä tai yksikössä pedagogisesti 

käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma on ytimekäs käytännön varhaiskasvatustoiminnan 

kuvaus.

Yksikön toimintasuunnitelma laaditaan toimintakaudelle ja siihen kirjataan toimintakauden 

varhaiskasvatuksen painopistealueet ja kehittämiskohteet.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä perheen kanssa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista 

saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä  Vasu 

perusteisiin.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
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Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille 

arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021 

Vasuperusteissa määritellyt arvot:

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

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


Yksikön toimintakulttuurin kuvaus

Varhaiskasvatusyksikkö Floorassa noin 120 1-6 –vuotiasta lasta

Toiminta on jaettu kolmeen kylään: päätalolla toimivat Kastanja- ja Pähkinäkylä, pihalla olevassa 

paviljongissa Vaahterakylä. Kussakin kylässä lapset jakautuvat iänmukaisiin pienryhmiin, joissa 

toiminta enimmäkseen päivän aikana toteutuu. 

Päätalo: Kastanja- ja Pähkinäkylä Vaahterakylä

Flooraan kuuluu lisäksi kaksi ulkotoiminnan kerhoa: metsäkerho tarjoaa varhaiskasvatusta 

läheisessä Annalan metsässä ja pihakerho Flooran pihalla. Kerhojen toimintasuunnitelmat ovat 

tämän toimintasuunnitelman liitteenä. 
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Flooran toiminta-ajatus ja arvot

TOIMINTA-AJATUS

Vaalimme Floorassa yhteisöllisyyttä. Meillä yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että eri-ikäiset lapset toimivat 

sekä yhdessä että iänmukaisissa pienryhmissä. Haluamme kohdata jokaisen lapsen aidosti omana 

itsenään. Vaalimalla leikkiä tuemme lapsen kasvua, oppimista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Haluamme toimia vanhempien kanssa kasvatusyhteistyössä sekä arjessa että juhlassa.

ARVOT

Sitoudumme siihen, että jokainen lapsi ja perhe kokee olevansa tervetullut Flooraan. Haluamme luoda 

kiireetöntä ja hyvää arkea, jossa lapsi kohdataan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Samoin 

haluamme kohdata vanhemmat ja työtoverit. Näin rakennamme yhteisöllistä Flooraa, jossa jokaisen 

panosta tarvitaan.

Sitoudumme vaalimaan lasten luontosuhdetta päivittäisessä toiminnassa ja säännöllisillä metsäretkillä. 

Luontosuhde syntyy lapsen oman kokemuksen kautta. Aikuisen tehtävänä on antaa lapsen omille 

kokemuksille tilaa ja havaintojensa pohjalta ruokkia lapsen uteliaisuutta, oppimista ja iloa. Tätä kautta 

syntyy halu ja ymmärrys suojella ja arvostaa luontoa ja ympäristöä.
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

TUTUSTUMINEN

Useimpien lasten hoitosuhde Floorassa alkaa toimintakauden alussa elokuussa. Näille lapsille ja 

perheille järjestetään kesäkuussa uusien lasten tutustumishetki, jolloin lasten ja perheiden on 

mahdollista tutustua ympäristöön ja kohdata tulevan ryhmän kasvattajat. Kunkin perheen kanssa 

sovitaan lisäksi yksilöllinen varhaiskasvatuksen aloitus, joka sisältää huoltajan kanssa tutustumisen 

päiväkodin arkeen ja päivä-rytmiin. Tutustumisaikana huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu: 

huoltajia kuulemalla tutustumme lapseen tarkemmin, mitä voimme hyödyntää lapsen aloittaessa meillä.

Floorassa järjestetään 3 krt/toimintakausi Avoimet ovet –tapahtuma, jossa varhaiskasvatukseen 

hakevilla perheillä on mahdollisuus tutustua päiväkotiimme jo ennen hakemuksen jättämistä. 

Esiopetuksessa aloittavien lasten huoltajille järjestetään kesäkuussa esiopetusinfo, jossa kerromme 

tarkemmin esiopetusvuoden sisällöstä ja tavoitteista.
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Lapsi varhaiskasvatuksessa Floorassa

LAPSIRYHMIEN MUODOSTAMINEN

Lapsiryhmien muodostamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin ohjetta. Floorassa lapset toimivat 

kylissä. Jokaisen toimintakauden aluksi lapset jaetaan kussakin kylässä iänmukaisiin pienryhmiin, jolle 

lapset miettivät nimen. Toiminta päivän aikana tapahtuu enimmäkseen omassa pienryhmässä. 

Jokainen pienryhmä tekee yhteistyötä myös oman kylän muiden pienryhmien kanssa. Yhteistyötä 

tapahtuu myös yli kylärajojen, etenkin toisen vertaisryhmän kanssa. Kunkin ryhmän lastentarhan-

opettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. 

SIIRTYMINEN TOISEEN RYHMÄÄN

Pääsääntöisesti jokainen lapsi toimii koko varhaiskasvatusajan samassa kylässä. Uudet pienryhmät 

muodostetaan syksyisin, toimintakauden alussa. Lasten kanssa tutustutaan uuteen pienryhmään 

etukäteen ennen kesää arjen normaaleissa tilanteissa. Jos ryhmän aikuinen/aikuiset vaihtuvat lapsen 

siirtyessä toiseen pienryhmään, kasvattajat huolehtivat siitä, että tarvittava tieto lapsesta siirtyy uusille 

aikuisille, mikä helpottaa lapsen kotiutumista uuteen ryhmään.
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LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA -PROSESSI
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Oppimisympäristö

Flooran lapsilla on käytössä oman kylän yhteinen ruokahuone, ateljee ja leikkitiloja. Lapsilla on 

päivittäin mahdollisuuksia valita ja muokata leikkejä ja leikkiympäristöjä. Lasten ajatuksia leikki-

ympäristöstä havainnoidaan ja kysellään säännöllisesti. Kasvattajat muokkaavat yhdessä lasten 

kanssa oppimisympäristöä palvelemaan lasten oppimista ja osallisuutta. 

Päiväkodin tilat ovat viihtyisiä ja toiminnallisesti muunneltavia. Leikkitiloihin on mahdollisuus rakentaa 

monipuolisia leikkejä, majoja, jumpparatoja, teemahuoneita. Leikkitilat toimivat isompien lasten 

lepohetkitiloina. Päätalolla pienimmät nukkuvat yhdessä päiväunet salissa, jota käytetään päivän 

aikana myös laulamiseen, leikkimiseen ja liikkumiseen. 

Flooran suuret pihat ympäröivät päiväkotia mahdollistaen monenlaiset leikit ja liikkumisen. Kaikilla 

retkeilevillä ryhmillä on oma metsäpaikka päiväkodin lähiympäristössä, isommilla Annalan metsässä. 

Flooran hyvät joukkoliikenneyhteydet eri puolille Helsinkiä mahdollistavat retkeilyn ympäri kaupunkia. 

Pienemmät lapset ottavat haltuun lähitienoon kirjastoineen ja merenrantoineen, isommat matkaavat jo 

useammin pidemmälle esim. luontoretkille, tiedekeskukseen, museoihin ja tapahtumiin.
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Toimintakauden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohteet

Flooran kehittämiskohteet ovat muotoutuneet lasten ja vanhempien toiveista, henkilökunnan 

ehdottamista kehittämistarpeista ja –ajatuksista sekä varhaiskasvatussuunnitelmien tuomista 

velvoitteista.

Flooran kehittämiskohteet 2018-2019:

• OLEN OMAN HISTORIANI SANKARI

• KESTÄVÄ KEHITYS JUURTUU FLOORAN ARKEEN

• LASTEN PÄIVITTÄISEN AKTIIVISUUDEN LISÄÄMINEN

• KULTTUURINEN OSAAMINEN

• DIGITALISAATIO
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OLEN OMAN HISTORIANI SANKARI

Päiväkoti Floora täyttää 70 vuotta keväällä 2019. Lähdemme heti toimintakauden alussa syksyllä 2018 

lasten kanssa yhteiselle aikamatkalle. Aikamatkalla-hankkeen tavoitteena on lisätä lapsen ja perheen 

sosiaalista hyvinvointia omia juuria ja identiteettiä vahvistavan työskentelyn avulla.

Näin toteutamme tavoitettamme

Kaikki ryhmät tekevät lapsen oman nimen tarinan yhteistyössä perheiden kanssa

Retkeilevät ryhmät käyvät joko Lastentarhamuseossa tai Lasten museossa

Kaikki ryhmät toteuttavat vanhemman/vanhempien eläinmuiston 

Järjestämme isovanhempien päivän
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KESTÄVÄ KEHITYS JUURTUU FLOORAN ARKEEN

Pidämme yllä edellisen vuoden teemaa Jätteen synnyn ehkäisy ja lajittelu. Tällä toimintakaudella paneudumme 

lisäksi Kestävään kulutukseen sekä monikulttuurisuuteen ja kulttuuriperimään, jonka tuomat tavoitteet limittyvät 

Aikamatkalla-hankkeen tavoitteiden kanssa (kts. Olen oman historiani sankari ja Kulttuurinen osaaminen)

Näin toteutamme tavoitettamme

Vaihdamme käsipaperit kestokäsipyyhkeisiin

Retkieväät ovat aina roskattomat 
• Päiväkodilta tulevat retkieväät pakataan lasten omiin rasioihin. Jokainen lapsi tuo retkipäivinä oman eväsrasian ja 

juomapullon mukanaan ja eväät pakataan aamulla ennen lähtöä. Aikuiset huomioivat roskattoman vaihtoehdon 

tilatessaan eväät Palvelukeskukselta.

• Kannustetaan perheitä pakkaamaan viikoittaisille metsäretkille reppuun ekologiset eväät (oma vesipullo, eväsrasia, 

eväät mitkä lapsi jaksaa syödä).

Tilaamme kierrätyskeskuksen kulutukseen liittyvän esityksen päiväkodille sekä Vantaan 

Energian Roskapoliisin vierailun

Hyödynnämme askarteluissa kierrätysmateriaaleja, päiväkodilla jo olevia lahjoitus-

materiaaleja, alueen sähköistä kierrätystoria ja Kierrätyskeskus Näprän ilmaiskonttia.

Vietämme hävikkiviikkoa marraskuussa 2018 ja Suomen lasten metsäretkipäivää 

toukokuussa 2019
12



LASTEN PÄIVITTÄISEN AKTIIVISUUDEN LISÄÄMINEN

Osallistumme Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatuksessa –hankkeeseen, joka pyrkii edistämään 

varhaiskasvatusikäisten lasten päivittäistä liikkumista ja aktiivisuutta. 

Näin toteutamme tavoitettamme

Laitamme liikuntavälineet houkuttelevammin esille ja lasten käyttöön sekä sisällä että ulkona

Kartoitamme ns. tyhjät tilat, jolloin voimme hyödyntää tiloja paremmin päivän eri vaiheissa

Lisäämme lasten aktiivisia siirtymätilanteita

Kannustamme perheitä liikkumaan yhdessä lasten kanssa toimintapussukan avulla 

päivittäisissä hakutilanteissa 

Järjestämme perheliikunnan tapahtuman yhdessä Arabian leikkipuiston kanssa
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KULTTUURINEN OSAAMINEN

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä

korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä (Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelma 2016). 

Näin toteutamme tavoitettamme

Tunnistamme omassa ryhmässämme läsnä olevat kielet, kulttuurit, uskonnot ja katsomukset.

Otamme säännölliseen käyttöön omassa ryhmässämme käytetyt tervehdykset. Tässä 

teemme yhteistyötä vanhempien kanssa.

Teemme ryhmässämme olevat kielet näkyväksi oppimisympäristössä. 

Käytämme kirjoja, musiikkia tms. toiminnassa, jossa moninaisuus tulee luontevasti esille. 

Teemme suomalaista kulttuuriperintöä lapsille tutuksi kalenterivuoden aikana eri juhlapyhien 

yhteydessä.

Hyödynnämme juhlakalenteri.fi –sivustoa toiminnassamme
14



Yhteistyö ja viestintä

HUOLTAJIEN OSALLISUUS

Päivittäinen yhteistyö ja huoltajien kohtaaminen tapahtuu aamuisin ja iltaisin lapsen haku- ja 

tuontitilanteissa. Kasvattajilla on vastuu siitä, että perheet kokevat tulleensa kohdatuksi. Tärkeä 

yhteistyön muoto on myös säännöllisesti pidettävät lapsen vasu- ja leopskeskustelut, jolloin 

pysähdytään kunkin lapsen asioiden ääreen. Vanhemmat ovat tervetulleita myös viettämään lapsensa 

ryhmään Lahja Lapselle –päivää. 

Muita yhteistyömuotoja huoltajien kanssa ovat syksyllä ryhmäkohtaiset vanhempainillat sekä 

Aikamatkalla-info ja perheliikunnan tapahtuma. Isän- ja äitienpäivien yhteydessä tarjoamme huoltajille 

mahdollisuuden tulla viettämään päiväkotiin mukava hetki oman lapsen kanssa. 

Toiminnan sisällöstä viestitään huoltajille säännöllisesti sähköpostilla. Kaikki ryhmät ottavat käyttöön 

Instagramin toiminnan sisällöstä kertomiseen.

Huoltajat vaikuttavat ryhmien toiminnan suunnitteluun em. kohtaamisien, vasu-keskustelujen ja 

asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi Floorassa toimii vanhempainyhdistys, joka tekee yhteistyötä 

päiväkotimme kanssa. Liity mukaan toimintaan: flooran.vanhemmat@gmail.com
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Yhteistyö ja viestintä

MONIALAINEN YHTEISTYÖ

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat kiertävä erityislastentarhanopettaja Päivi Jormakka, suomi 

toisena kielenä –opettaja Päivi Nikkilä, esiopetuksen kuraattori ja psykologi, neuvola, kirjasto, 

Helsingin Yliopisto, Lastentarhamuseo, pääkaupunkiseudun ammatilliset oppilaitokset, lähialueen 

muut päiväkodit ja puistot sekä Arabian peruskoulu ja leikkipuisto. Lisäksi eri ryhmät tekevät vuoden 

aikana yhteistyötä yksittäisten toimijoiden kanssa.
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Pedagoginen dokumentointi ja arviointi

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lasten 

kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Toiminnan arvioinnin on oltava systemaattista ja 

säännöllistä, ja sitä pitää tehdä niin toimipiste- kuin ryhmätasollakin. Arvioinnin tulee perustua 

dokumentoituihin tosiasioihin ja arviointia tulee tehdä suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman 

tavoitteisiin sekä toimipisteen toimintasuunnitelmaan. 

Näin toteutamme dokumentointia ja arviointia

Lasten kanssa toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan säännöllisesti keskustellen ja käyttäen 

erilaisia välineitä: kuvia, piirustuksia, keskusteluja, haastatteluja, sähköisiä dokumentteja.

Kasvattajat arvioivat oppimisympäristöä ja pedagogista toimintaa säännöllisesti yhteisissä 

palavereissa ryhmä-, kylä- ja yksikkötasolla. Arvioinnissa hyödynnetään Helsingin 

varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, päiväkodin toimintasuunnitelmaa, tiimisopimusta 

ja ryhmän pedagogista suunnitelmaa. 

Yksittäisen kasvattajan itsearviointi toteutuu tiimipalavereissa sekä kehityskeskusteluissa. 

Jokainen kasvattaja asettaa edellisen toimintakauden kehityskeskustelussa tavoitteen 

itselleen, jonka toteutumista seurataan ja tuetaan toimintakauden aikana. 
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Tervetuloa Metsäkerhoon ! 

Tavoitteet

• Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja osallistutaan toimintatuokioihin.

• Tuetaan ystävyyssuhteiden luomista ja harjoitellaan leikkitaitoja.

• Havainnoidaan luontoa ja opitaan viihtymään ulkona eri vuodenaikoina 
säässä kuin säässä.

• Opetellaan kunnioittamaan luontoa ja vahvistetaan lasten luontosuhdetta.

Toiminta

• Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että lähiluonto tarjoaa lapsille loistavan 
oppimisympäristön.

• Erilaiset säät ja vaihtuvat vuodenajat tarjoavat hienoja mahdollisuuksia 
monipuoliselle toiminnalle ja oppimiselle vuorovaikutuksessa ryhmän 
kanssa.

• Metsäkerho noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja 
siten toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

• Metsäkerhossa toimintaa toteutetaan säiden ehdoilla; lämpimämpien 
säiden aikaan painotetaan kädentaitoja ja kylmemmillä ilmoilla toiminta on 
liikunnallisempaa. Huolehdimme siitä, että lukukauden aikana lapset 
pääsevät osalliseksi kaikenlaisesta toiminnasta.

• Metsässä mm. jumppaamme, leikimme yhteisleikkejä, taiteilemme, 
musisoimme, luemme erilasia kirjoja, loruttelemme sekä ihmettelemme 
ympäröivää luontoa. 

Rakenne

Tapaaminen Annalan metsässä Luontoportilla

Alkupiiri ja vapaata leikkiä

Toimintatuokio

Evästauko

Vapaata leikkiä

Loppupiiri

Annalan puistoon kävely ja kerhon lopetus

Toiminta-aika

 Ma-to klo. 9.00-12.00

 Kerhot noudattavat Helsingin kaupungin peruskoulujen loma-aikoja, jolloin myös kerhot 
ovat lomalla. Kerhot ovat suljettuna myös arkipyhinä.

 Syyslukukausi 14.8.2018-21.12.2018 (syysloma 15.10-19.10.2018)

 Kevätlukukausi 7.1.2019-29.5.2019 (talviloma 18.2-22.2.2019)



Tervetuloa Pihakerhoon ! 
Tavoitteet

• Tutustutaan muihin kerholaisiin ja harjoitellaan yhdessä 
leikkitaitoja, toisen huomioon ottamista ja ystävyyssuhteiden 
solmimista. Havainnoidaan ja ihmetellään luontoa vahvistaen 
lasten luontosuhdetta ja opitaan viihtymään ulkona eri 
vuodenaikoina. 

Toiminta

• Toiminnan pääpaino leikillä ja yhdessä toimimisella. 

• Leikitään, liikutaan, lauletaan, kuunnellaan satuja, loruillaan, ihmetellään ja 
havainnoidaan luontoa. Seikkaillaan ja retkeillään, askarrellaan, pelataan ja 
taiteillaan.

• Toimintaa painotetaan vuodenaikojen ja säiden mukaan. Lapsien toiveita kuunnellen 
ja toteuttaen.

• Pihakerho noudattaa Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa, toiminta on 
suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Rakenne

 Tapaaminen kerhopaikalla

 Vapaata leikkiä

 Kaikkien saavuttua alkupiiri lauluineen

 Vapaata leikkiä, ohjattua leikkiä

 Evästauko

 Toimintatuokio

 Vapaata leikkiä

Toiminta-ajat

• Ma – ti klo 9.00-11.30 Mustikat

• Ke – pe klo 9.00-11.30 Puolukat

 Kerhot noudattavat Helsingin kaupungin peruskoulujen toiminta-
aikoja, jolloin myös kerhot ovat lomalla. Kerhot ovat suljettuna 
myös arkipyhinä.

 Syyslukukausi 9.8.2018– 21.12.2018 (syysloma 15.10-19.10)

 Kevätlukukausi 7.1.2019 – 29.5.2019 (talviloma 18.2-22.2)


