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Toimintavuosi 2017-2018 

Varhaiskasvatusyksikkö pk Kasööri - perhepäivähoito Keskiseen kuuluvat 

päiväkoti Kasööri ja Keskisen varhaiskasvatusalueen perhepäivähoito.

Päiväkoti Kasööri sijaitsee Itä-Pasilassa. Päiväkodissa on kaksi 

lapsiryhmää. Kissankulmassa lapset ovat 1-3 -vuotiaita ja Huvikummussa 2-

5 -vuotiaita.

Toimintavuonna 2017-2018 perhepäivähoito ja päiväkoti tekevät molemmat 

omat toimintasuunnitelmansa. Lisäksi päiväkodin molemmat ryhmät tekevät 

yhteistyössä lasten ja perheiden kanssa omat ryhmäkohtaiset suunnitelmat.

Päiväkotimme painopistealueina toimintavuonna 2017-2018 ovat leikin 

rikastaminen, tanssi ja kehollinen ilmaisu.
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Toimintakulttuuri
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa 

toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 

olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, 

hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle 



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Lapsi havainnoi ympäristöään aktiivisesti ja oppii koko ajan  kaikissa tilanteissa. Tämä haastaa aikuisen tiedostamaan oman 

roolinsa kasvattajana ja esimerkkinä. Sensitiivinen ammatillinen kasvattaja mahdollistaa myönteisen ilmapiirin syntymisen.

Päiväkoti Kasöörissa pidämme tärkeänä, että luomme päiväkotiimme turvallisen, sallivan ja myönteisen ilmapiirin, joka tukee 

lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Annamme lapselle runsaasti myönteistä palautetta, jotta jokainen lapsi kokisi olevansa

arvokas ja tärkeä. Tätä tunnetta lisää myös jokaisen lapsen mahdollisuus osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun, mm. 

retkikohteiden valintaan. Osallisuuden ja vaikuttamisen tunnetta tuetaan myös siten, että lapset saavat useita kertoja viikossa 

äänestää erilaisista arjen valinnoista, kuten yhteisleikeistä sisällä ja ulkona. Näin lapset oppivat käytännössä miten 

demokratia toimii. Ollessaan viikon henkilönä lapsi pääsee vaikuttamaan toiminnan sisältöön tuomalla päiväkotiin 

mielimusiikkiansa, lempikirjojansa ja tärkeitä kuvia.

Tanssihankkeen kautta kehitämme kasvatus- ja opetustoimintaamme sekä monipuolistamme sisältöjä ja menetelmiä. 

Tanssi on toimintamuoto, joka mahdollistaa jokaisen lapsen osallistumisen. Päiväkotimme lapset pääsevät 

ilmaisemaan itseään kehollisin ja tanssillisin keinoin vähintään kerran viikossa. Tanssi on jatkumo edellisvuoden 

toiminnasta, jossa tanssi ja musiikki osoittautuivat lasten suosikeiksi. 

Tänä toimintavuonna päiväkotimme osallistuu tanssihankkeeseen. Myös vanhemmat innostuivat tanssihankkeesta.

Päiväkotimme on kokonsa vuoksi ihanteellinen toimintaympäristö: päiväkodin väki, lapset ja vanhemmat tulevat keskenään 

tutuiksi, ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä ja lastentarhanopettajat hyödyntävät osaamistaan suunnittelemalla säännöllisesti 

yhdessä. Kasvattajien osaamista voidaan hyödyntää laajasti esimerkiksi yhteisissä tapahtumissa.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö

Leikki luo vankan pohjan lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Päiväkotimme kasvattajat ovat tietoisia lapsen kiinnostuksen 

kohteista, joita nousee esiin lasten havainnoinnista ja haastatteluista sekä vasukeskusteluista. Käytössämme on mm. 

Pääsenkö mukaan -pöytäteatteriesitykset, joiden avulla vahvistetaan lasten keinoja päästä osalliseksi yhteisiin leikkeihin ja 

toimintaan.

Päiväkotimme monipuoliset jakotilat mahdollistavat leikkirauhan ja tilaisuuden sitoutuneeseen pitkäkestoiseen leikkiin. 

Päiväkotimme tilat ovat päivittäin kaikkien lasten käytössä yli ryhmärajojen. Leikkitiloihin kuuluvat myös päiväkodin suuri 

parveke, leikkipuisto, lähiympäristön luonto ja kaupungin liikunta- sekä kulttuurikohteet.  

Kasvattajan aktiivisuus ja sensitiivisyys ovat keskeisessä asemassa lapsen leikeissä. Lapset saavat päivittäin valita leikkejä ja 

leikkikavereita Huvikummussa leikkitaulua ja Kissankulmassa leikkikuvia hyödyntämällä. Lapset suunnittelevat ja sopivat 

yhdessä aikuisten kanssa kullekin leikille sopivan tilan ja leikkiympäristön. Usein leikit ja leikkitilat myös liikkuvat tai vaihtuvat 

lasten omista toiveista ja ideoista riippuen. Lapset pääsevät myös itse suunnittelemaan ja luomaan leikkiympäristöä, esim. 

kesällä 2017 Kasöörin lapset olivat mukana Sähköttäjänpuiston remontin suunnitteluprosessissa.

Tämän toimintavuoden painopistealueemme on leikissä. Kiinnitämme huomiota erityisesti leikin rikastuttamiseen. 

Kasvattaja on aktiivisesti läsnä, osallistuu leikkiin, havainnoi ja dokumentoi leikkiä ja tuo siihen tarvittaessa uusia 

elementtejä ja ideoita. Kasvattajat kehittelevät lasten kiinnostusten kohteiden pohjalta erilaisia teemaleikkejä, joita 

aluksi opetellaan ohjattuina. Kasvattaja huomioi ja mahdollistaa, että kaikki pääsevät leikkiin mukaan. 

Dokumentoimme ja arvioimme painopistealueen toteutumista viikoittain käytettävän taulukon avulla, johon 

kasvattajat merkitsevät päivittäin osallistumisensa, rikastamansa leikit ja leikkiin osallistuneet lapset.
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kasöörin pieni yhteisö mahdollistaa sen, että lapset tutustuvat nopeasti päiväkodin aikuisiin ja toisiin lapsiin. 

Tämä luo turvallisuutta ja auttaa lasta rohkeammin ilmaisemaan itseään ja näin tulemaan kuulluksi. Myös 

arjessa päivittäin tapahtuva pienryhmätoiminta tukee osallisuutta ja ryhmään kuulumisen tarvetta. 

Arjessa kasvattajat havainnoivat lapsia ja kirjaavat havaintoja ylös. Tietoja lapsen kiinnostuksen kohteista 

saadaan myös keskustelemalla, kuuntelemalla ja haastattelemalla. Lisäksi perheiden kanssa käydyistä 

arkisista ajatuksenvaihdoista  ja varhaiskasvatuskeskusteluista saamme tärkeää tietoa lapsesta. Eri lähteistä 

saatua tietoa hyödynnetään ryhmien tiimipalavereissa, joissa suunnitellaan ryhmän ja koko päiväkodin 

toimintaa.

Vanhemmat pääsevät osallistumaan lapsensa ja päiväkodin arjen suunnitteluun jo heti hoidon alkuvaiheessa. 

Aloitus- ja vasukeskustelujen lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus osallistua päiväkodin järjestämiin erilaisiin 

vanhempainiltoihin, iltapäivän kahvihetkiin, tapahtumiin ja juhliin. Asiakaskysely, jossa vanhemmat saavat 

arvioida toimintaamme, toteutetaan tänä vuonna 23.10.-12.11.2017.
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Kasöörissa toteutuu luontevasti monikulttuurinen rikkaus ja monien eri kielten harmonia. Ulkoeteisessä 

toivotamme tervetulleiksi lapset ja perheet kaikilla niillä kielillä, joita perheissä puhutaan. Tervehdys- ja 

kiitossanojen lisäksi eri maiden liput lisäävät kulttuurista tietoisuutta ja moninaisuutta.

Hyödynnämme perheiden oman kulttuurin asiantuntijuutta vanhempien itse valitsemalla tavalla, esim. 

vanhemmat voivat osallistua päiväkodin arkeen ja juhlaan tuomalla tutuksi oman kulttuurinsa piirteitä, tapoja 

ja tapahtumia. Yhdenvertaisuutta päiväkodissamme tukee se, että lapset tuovat päiväkotiin erilaista omasta 

kulttuuristaan kertovaa materiaalia, mm. musiikkia, kirjallisuutta, kuvia. Materiaalin hyödyntäminen ja käyttö 

suunnitellaan toimintaan tiiviisti kuuluvaksi osaksi. Suomea toisena kielenä puhuville lapsille tehdään heti 

hoidon alussa suunnitelma yhteistyössä alueen suomi toisena kielenä -lastentarhanopettajan kanssa.

Pidämme tärkeänä, että kaikilla perheillämme on mahdollisuus ymmärtää toimintamme sisältöä ja tavoitteita 

sekä päästä osallistumaan. Tämän toteutumista edesauttaa se, että järjestämme vanhempainiltoihin ja 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin tarvittaessa tulkin.
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Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on toimintamme lähtökohta. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä 

tuemme mm. säännöllisillä ruokailuilla, säännöllisellä ja monipuolisella liikkumisella sisä- ja ulkotiloissa sekä varaamalla 

lapsille päivittäin mahdollisuuden rentoutumiseen ja lepoon. Kiusaamiseen, syrjintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun 

puutumme päiväkodissamme heti. Lapsien kanssa käymme teemaa läpi mm. keskustellen, kirjojen kautta tai draaman 

keinoin. Henkilökunta käy vuosittain syyslukukaudella lukien ja yhdessä keskustellen läpi aiheeseen liittyvän Sopua ja 

sovittelua-materiaalin.

Päiväkotimme toiminta suunnitellaan siten, että se mahdollistaa työrauhan ja keskittymisen, mm. hyödyntämällä 

päiväkodin jakotiloja ja toimimalla pienryhmissä. Siirtymätilanteissa (esim. sisätiloista ulos/ulkoa sisälle, lepohetkeltä 

pukeutumaan, toiminnasta ruokailuun siirryttäessä) ennakoimme ja kiinnitämme huomiota rauhalliseen ja kiireettömään 

toimintaan. Lapset siirtyvät päivittäin leikkipuistoon pienissä ryhmissä yhden tai kahden kasvattajan kanssa. Näin toteutuu 

myös turvallisuus sekä psyykkisessä (alhainen melutaso vähentää kuormittumista) että fyysisessä (turvallisuus) mielessä. 

Tutun henkilöstön läsnäololla tuemme myös lapsen hyvinvointia.

Jokainen päiväkotimme työntekijä on perehtynyt talon turvallisuussuunnitelmaan, jota päivitetään säännöllisesti 

alkuvuodesta. Päiväkodissa pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa poistumisharjoituksia, tehdään säännöllisesti 

turvallisuuskierroksia ja päivitetään lähietsintäohjeistoa.

Jokaisessa alueemme päiväkodissa on valittu ekotukihenkilö, joka osallistuu alueen koulutuksiin ja tapaamisiin. 

Yksikössämme laaditaan vuoden 2018 aikana Kestävän kehityksen suunnitelma, johon myös lapset osallistuvat. 

Päiväkodissamme kierrätetään, seurataan biojätteen määrää ja osallistutaan ekologiseen keskusteluun mm. 

roskapoliisien vierailuilla.
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Minä ja meidän 
yhteisömme

Tutkin ja toimin 
ympäristössäni

Kasvan liikun 
ja kehityn

Kielten rikas 
maailma

Ilmaisun monet 
muodot
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• Leikki

• Musiikki

• Kuvallinen ilmaisu

• Sadutus, kerronta

• Taide, draama, 

esitykset

• Liikunta, tanssi, 

kehollinen ilmaisu

• Mediakasvatus ja monilukutaito

• Juhlat ja juhlapyhät

• Äitien- ja isänpäivät

• Joulu- ja kevätjuhlat

• Perinneleikit

• Eettinen ajattelu

• Matemaattinen ajattelu

• Kestävä kehitys

• Koko Helsinki 

oppimisympäristönä

• Yhdessä ihmettely ja 

oivaltaminen

• Leikki

• Monipuolinen liikunta

• Retket

• Monipuolinen ja 

terveellinen ruoka

• Terveys ja turvallisuus

• Leikki

• Äänteet, tavut ja rytmi

• Kirjaimet

• Eri kielet

• Sadut 

• Lorut, riimit ja laulut

• Sanoittaminen, 

mallintaminen

• Vuorovaikutuksellinen 

leikki

Lapsi

pk Kasöörissa



Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen

Monilukutaito liittyy ajattelun ja oppimisen taitoihin, joita opitaan vuorovaikutuksessa. Ohjaamme 

päiväkodissamme lapsia kohti tasapainoista mediasuhdetta, jossa kannustetaan lasta osallistumaan 

aktiivisesti tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia ja välineitä itsensä ilmaisuun. 

Vähintään kaksi kertaa kuukaudessa lapset pääsevät osallistumaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin, 

joissa he voivat tutustua ja osallistua monilukutaitoa ja viestintäteknologista osaamista kehittävään 

toimintaan. Toimintavuonna 2017-2018 tällaisia ovat kirjastovierailut, nukketeatteri-,pöytäteatteri- ja 

musiikkiesitykset, joissa lapset pääsevät osallistumaan sekä katsojan että esittäjän rooleissa. Lisäksi 

kevään 2018 aikana järjestetään mediaviikko, jossa tutustutaan lasten kokemusmaailmasta ja 

kiinnostuksen kohteista nouseviin teemoihin kirjoja, lehtiä, ohjelmia sekä pelejä hyödyntäen.
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Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen
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. 



Toiminnan arviointi ja kehittäminen pk Kasöörissa

Päiväkodissamme arvioidaan ja kehitetään toimintaa säännöllisesti ja yhdessä sovituilla tavoilla. 

Toimintavuonna 2017-2018 kehittämiskohteeksi on valittu lasten leikin ohjaaminen ja rikastuttaminen. Jokainen kasvattaja osallistuu 

päivittäin aktiivisesti lasten leikkiin, havainnoi leikkiä, tukee lasten vuorovaikutusta ja osallisuutta leikissä sekä tarvittaessa tarjoaa uusia 

elementtejä, kuten erilaisia teemaleikkejä joissa voidaan harjoitella kirjastossa käymistä tai kaupassa asiointia. Kasvattaja rikastuttaa 

leikkiä ja luo lapsille merkityksellisen leikkihetken sekä tukee ja kannattelee leikin jatkumista. Leikkiin osallistumista ja leikin 

rikastuttamista dokumentoidaan siten, että jokainen kasvattaja kirjaa ryhmän omaan dokumentointikansioon päivittäisen 

osallistumiskertansa, leikin rikastuttamisen menetelmän ja toimintaan osallistuneet lapset.

Hoito- ja kasvatushenkilöstön pedagogista toimintaa arvioidaan viikoittain ryhmien viikkopalavereissa, kuukausittain päiväkodin yhteisissä 

palavereissa sekä kaksi kertaa vuodessa pidettävissä kehittämispäivissä. Tiimien ja yksittäisen kasvattajan toimintaa arvioidaan kaksi 

kertaa toimintavuodessa pidettävissä tiimikehityskeskusteluissa, joissa esimies on mukana. Lisäksi muutamia kertoja vuodessa 

pidettävissä ns. pedagogisissa illoissa arvioidaan ja kehitetään yhdessä ennalta sovittuja teemoja. Leikin rikastuttamista arvioidaan yllä 

mainittujen tapojen lisäksi tammikuun loppupuolella sekä talon yhteisessä viikkopalaverissa että tiimien viikkopalaverissa. Arvioinnin 

tukena käytetään dokumentointikansion lisäksi lapsilta saatua palautetta, jota Huvikummun ryhmässä kerätään yksilöhaastatteluilla ja 

Kissankulmassa lasten kanssa keskustellen ja lapsia havainnoiden. Saatua tietoa hyödynnetään ryhmien tiimipalavereissa, joissa 

suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään ryhmän toimintaa viikoittain. Vanhempien kanssa käydyistä vasukeskusteluista ja 

asiakaskyselyistä saatua informaatiota käytetään myös arvioinnin tukena.

Arvioinnin apuna toimivat myös ryhmien päivittäisessä käytössä olevat havainnointi vihot, joihin kasvattajat kirjaavat havaintojaan lapsen 

leikistä ja muusta toiminnasta. Myös lapsen kasvunkansiot, jotka rakentuvat yhdessä lapsen kanssa, antavat kasvattajalle tietoa 

toiminnan pedagogisesta rakenteesta, lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista.
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Yhteistyö ja viestintä 
Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen 

järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 

kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, 

opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyön toteutumisesta ja 

suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen 

järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 

toteutetaan monialaisesti. 



Yhteistyö, osallistuminen ja viestintä

Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. toiminnallisissa vanhempainilloissa, 

iltapäiväkahvihetkillä, teematuokioilla ja vasukeskusteluissa. Vanhemmat pääsevät halutessaan osallistumaan myös erilaisiin tapahtumiin, juhliin, 

retkiin tai arjen toimintaan hyödyntämällä ja jakamalla osaamistaan.

Vanhemmilla on ollut mahdollisuus osallistua toimintavuoden 2017-2018 toimintasuunnitelman valmistumiseen toiminnallisissa vanhempainilloissa 

keväällä ja alkusyksyllä 2017. Ennen syksyn 2017 vanhempainiltaa päiväkodin seinällä oli kommentoitavana Mind map -kaavio, johon vanhemmat 

saivat täydentää ideoitaan ja mielipiteitään varhaiskasvatussuunnitelman kokonaisuuksista. Vanhempainillassa toimintasuunnitelman tekoa 

jatkettiin pienryhmissä. Sen jälkeen päiväkodin seinällä oli nähtävänä uusia vanhempainillassa tärkeiksi koettuja kokonaisuuksia, joihin 

vanhemmilta pyydettiin kommentteja.

Toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan vanhempien kanssa keväällä 2018. Myös lapsen vasukeskusteluista nousseita asioita kirjataan 

toimintasuunnitelmaan toimenpiteiksi ja arvioidaan lapsen vasukeskusteluissa keväällä 2018.

Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi yhteistyökumppaneitamme ovat alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja ja suomi toisena kielenä -

lastentarhanopettaja. Lisäksi teemme yhteistyötä lähialueen päiväkotien henkilöstön, Keskisen varhaiskasvatusalueen perhepäivähoidon, 

Palvelukeskus Helsingin, neuvolan, kirjaston sekä muiden lähialueen toimijoiden kanssa. Kuluvana toimintavuonna teemme yhteistyötä myös 

tanssihankkeen vetäjän Tiia Nyyssösen kanssa.

Päiväkodissamme viestitään päivittäin haku- ja tuontitilanteissa kertoen mm. lapsen leikeistä ja onnistumisista. Molemmat ryhmät lähettävät 

kuukausikirjeitä, joissa kuvataan kuluneen kuukauden toimintaa ja kerrotaan tulevista teemoista ja ryhmän ohjelmasta. Kuukausikirjeissä avataan 

tarkemmin keskeisiä pedagogisia tavoitteita ja kuvataan miksi kyseiset sisällöt ja menetelmät on valittu. Vanhempainiltojen lisäksi lapsen 

vahvuuksista sekä toiminnan sisällöistä keskustellaan syvällisemmin vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävissä vasukeskusteluissa. Lisäksi 

tarvittaessa käydään muita keskusteluja ja hyödynnetään reissuvihkoja. Viestinnän välineinä toimivat myös ilmoitustaulu, sähköpostit ja 

tekstiviestit. 
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen

Uuden perheen aloittaessa päiväkodissamme, sovimme tutustumisesta ja pehmeän laskun käytännöistä. Toivomme, että 

vanhempi / huoltaja voisi olla lapsensa mukana tutustumassa päiväkotimme arkeen ja henkilökuntaan. Meille on tärkeää, 

että luottamus lähtee rakentumaan jo ensi hetkistä.

Heti hoidon alkuvaiheessa käymme aloituskeskustelun, jossa keskustelemme lapsesta, lapsen tarpeista, mielenkiinnon 

kohteista ja vahvuuksista sekä perheen rutiineista, ja sovimme yhteisistä linjoista. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan yhdessä perheen kanssa muutaman kuukauden päästä hoidon 

aloituksesta, jolloin lapsi, perhe ja kasvattajat ovat jo hieman tutustuneet toisiinsa, päiväkodin arkeen ja arjen käytäntöihin.

Lapsen vasukeskustelun käy ryhmän lastentarhanopettaja. Koko tiimi osallistuu lapsen havainnointiin ja hyödyntää 

vasukeskustelusta nousseita teemoja. 

Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään henkilökunta pitää ns. siirtopalaverin, jossa pääsääntöisesti ryhmien 

lastentarhanopettajat keskustelevat lapsen arjen sujumisen, kasvatuksen ja oppimisen sekä turvallisuuden tunteen 

kannalta tärkeistä asioista ja jo aiemmin perheen kanssa tehdyistä sopimuksista. Lapsi tutustuu jo hyvissä ajoin etukäteen 

uuteen ryhmäänsä. Ryhmän vaihtumisen jälkeen kasvattajat tukevat lapsen aikaisempien ystävyyssuhteiden ylläpitoa ja 

uusien syntymistä.
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