
Yksikön 
toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö Päiväkoti Kurkimoisio



Toimintakulttuurimme ydin

• Kurkimoisiossa opimme kaiken aikaa toinen toisiltamme, niin aikuisilta kuin 

lapsiltakin.

• Olemme avoimia kaikelle uudelle; tutkimme, havainnoimme, pohdimme ja 

kehitämme yhdessä ympäristöämme ja toimintatapojamme.

• Kurkimoisiossa lähiympäristö antaa loistavat mahdollisuudet tutustua luontoon 

ja retkeillä luonnossa. Ryhmät retkeilevät metsässä viikoittain ja olemmekin 

nostaneet luontopedagogiikan ja luonnossa liikkumisen meille yhdeksi 

tärkeäksi työskentelytavaksi. 
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Lapsen varhaiskasvatuksen 
aloittaminen

• Suosittelemme, että jokainen lapsi tutustuu päivähoitoon yhdessä vanhemman 

kanssa. Varsinainen päivähoito olisi hyvä aloittaa rauhassa ja kasvattaa lapsen 

päivän pituutta vähitellen.

• Pidämme tärkeänä, että päivähoidosta muodostuu heti alkuun positiivinen 

kokemus ja että jokainen lapsi ja perhe on tervetullut Kurkimoisioon.

• Käymme perheen kanssa päivähoidon aloituskeskustelun mahdollisimman pian, 

mielellään jo tutustumisjaksolla. Aloituskeskustelussa tutustumme perheeseen ja 

käymme yhdessä läpi lapsen arjen kannalta tärkeät asiat.

• Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen pidämme tärkeänä, että kaverisuhteet 

säilyvät ja siirtymisestä tulee positiivinen asia. Huomioimme myös vanhemmat 

lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, esimerkiksi järjestämällä tutustumiskäyntejä.
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Oppimisen alueet
Kielten rikas maailma

• Kielen oppimista tuemme aktiivisella ja lämminhenkisellä

vuorovaikutuksella ja keskusteluilla lasten kanssa.

• Käytämme paljon kuvia toimintamme tukena, laulumme ja

lorumme ovat myös kuvitettuja.

• Luemme satuja ja kuvasanakirjoja.

Ilmaisun monet muodot

• Kannustamme lapsia monipuoliseen ilmaisuun laulun,

leikin, tanssin, draaman, maalaamisen, taiteilun ja

sadutuksen keinoin.

Minä ja meidän yhteisö

• Eettistä ajattelua harjoittelemme pohtiessamme mikä on

oikein ja mikä on väärin.

• Ristiriitatilanteita selvitämme miniverso-menetelmää

käyttäen tai soveltaen.

• Suomi 100-juhlavuotta vietämme tutustuen yhdessä

vanhempaan aikaan erilaisin perinneleikein ja –

askarteluin.

• Nykyaikana korostamme mediakasvatusta, jossa pääpaino

meillä on valokuvaamisessa ja kuvien käytössä, isompien

kohdalla myös tiedon haulla netistä.

Tutkin ja toimin ympäristössä

• Päiväkotimme sijainti tarjoaa meille hienot mahdollisuudet

tutustua luontoon ja metsään jopa omalla pihallamme.

Mustavuoren laaja luonnonsuojelualue vieressämme

houkuttelee tutkimaan ja havainnoimaan metsän

salaisuuksia. Hyvät liikenneyhteydet puolestaan tekevät

mahdolliseksi kaupunkimaisemiin ja erilaisiin tapahtumiin

tutustumisen.

• Meillä on luupit ja luontokirjat, tärkeimpänä havainnoinnin

välineenä kuitenkin omat aistit.

Kasvan, liikun ja kehityn

• Liikumme aktiivisesti lasten kanssa; viikoittain käymme

metsäretkillä ja ulkoilemme paljon omalla piha-alueella.

• Sisätiloissa meillä on viikoittaiset salijumppapäivät ja

hyödynnämme monipuolisesti päiväkodin liikuntavälineitä.
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Leikkisä yhteisö

• Meillä leikki saa näkyä ja kuulua. Osallistumme ja kannustamme lapsia erilaisiin leikkeihin.

• Rikastutamme ja mahdollistamme leikkiä

• Leikkivälineet ovat lasten saatavilla

• Lapset saavat mahdollisuuksien mukaan itse valita leikin ja leikkipaikan

• Rakennamme ja vaihtelemme leikki- sekä oppimisympäristöjä lasten mielenkiinnon mukaan. Näin 

syntyy myös uusia innostuksia, kun leikit tulevat erilailla esiin.

• Kierrätämme ja vaihtelemme leluja ryhmien välillä

• Kaikki kaverit otamme leikkiin mukaan, jolloin kukaan ei jää yksin.

• Haluamme ylläpitää hyväntuulista, leikillistä ja rentoa ilmapiiriä Kurkimoision arjessa.

• Lastenkokoukset osana suunnittelemassa oppimisympäristöä ja toimintaa yhdessä aikuisten 

kanssa.
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Osallisuuden mahdollisuus

• Järjestämme vanhemmille vanhempainiltoja sekä ”hakukahveja”. 

• Vaihdamme päivittäin kuulumisia lapsen päivästä ja järjestämme vähintään 

kerran vuodessa varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten vasu-

keskusteluhetken jokaisen lapsen vanhemman kanssa. 

• Juhlimme yhdessä kalenterivuoden merkittäviä juhlia ja tapahtumia. Tänä vuonna 

erityisesti Suomi 100 näkyy päiväkodissamme ja juhlimme lasten kanssa tätä 

juhlallista itsenäisyyspäivää 5.12.

• Haluamme yhdessä vanhempien kanssa luoda avoimen ja kannustavan ilmapiirin 

henkilökunnan ja vanhempien välillä. Näin takaamme lapselle parhaan 

mahdollisen kasvuympäristön

• Ryhmäkasvatuksen puitteissa lapsi voi osallistua tai olla osallistumatta arjen 

toimintaan.
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Arjen hyvinvointi
• Luomme lapselle turvallisen hyvinvointia tukevan arkirytmin; säännölliset ruokailuajat, lepoa, ulkoilua 

ja paljon leikkiä. 

• Meillä Kurkimoisiossa kaikki tunteet ovat sallittuja ja opettelemme yhdessä käsittelemään niitä mm. 

tunnekorttien, satukirjojen tai draaman avulla. Käytämme tai sovellamme myös Miniverso -

tunteidensäätömenetelmää. 

• Koemme tärkeäksi kestävän kehityksen arvot; jätteiden lajittelu, kierrätys, pestävät kertakäyttöiset 

käsipyyhkeet. 

• Liikumme paljon kävellen ja juosten.

• Tuomme vaihtelua arkeen tekemällä retkiä mm.

• Lähimetsiin viikoittain

• Puistoihin

• Kirjastoon

• Monipuolisesti Helsingin tarjoamiin kulttuurikohteisiin

• Meillä aikuinen on lapselle läsnä ja syli on aina avoin.
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

• Rohkaisevalla, lämpimällä ja turvallisella ilmapiirillä kannustamme lapsia 

arjen taitojen, mm. pukeminen, riisuminen, ruokailu, harjoittelemiseen 

yhdessä aikuisen kanssa.

• Iloitsemme yhdessä lasten kanssa onnistumisista ja varmistamme, että 

jokainen lapsi saa arjessa onnistumisen kokemuksia.

• Tavoitteenamme on, että Kurkimoisiosta lähtee itseensä luottavia ja 

toisensa huomioon ottavia lapsia, joille elämä on mahdollisuus.

• Haluamme taata lapsille kiireettömän arjen ja aikaa arjen 

siirtymätilanteisiin ja leikkiin.
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Kulttuurien rikkaudet

• Meille monikulttuurisuus on arkea ja Kurkimoision rikkaus.

• Meillä eri kulttuurit kohtaavat luontevasti päiväkodin arjessa.

• Opimme eri kulttuureista

• Annamme jokaisen kulttuurin näkyä

• Huomioimme jokaisen kulttuurin ominaispiirteet perheiden toivomalla tavalla

• Haluamme myös tuoda suomalaisuuden näkyväksi, esimerkiksi juhlien ja

perinneleikkien kautta.
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Yhteistyö ja viestintä

• Luomme avointa keskustelukulttuuria päiväkodin ja perheiden välille.

• Otamme vanhempien ideat lämmöllä vastaan.

• Viikko-ohjelmamme ovat esillä ryhmien ilmoitustauluilla.

• Käytämme myös kuvia kommunikoinnin tukena, sekä valokuvaamme lasten arkea.

• Informaatio kulkee tekstiviestien, kirjeiden ja sähköpostien välityksellä.

• Perheiden lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat kiertävä 

erityislastentarhanopettaja Tiina Peltonen, Suomi toisena kielenä –

lastentarhanopettaja Marjaana Gyekye. Teemme myös yhteistyötä mm. neuvolan ja 

puhe-/toimintaterapeuttien kanssa.

• Kurkimoision päiväkoti on samaa yksikköä alueen perhepäivähoitajien kanssa ja näin 

ollen teemme yhteistyötä puolin ja toisin esimerkiksi henkilökunnan vaihdoksilla ja 

sijaistamalla toisiamme.
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Toiminnan arviointi ja kehittäminen

• Kokeilemme rohkeasti kaikkea uutta ja erilaista tekemistä lasten kanssa.

• Arvioimme päivittäin toimintaamme ja saamme lapsilta välittömän palautteen, 

esimerkiksi toimintatuokion kiinnostavuudesta ja onnistumisesta.

• Henkilökunta arvioi yhdessä tiimin, sekä koko talon henkilökunnan kesken toimintaa 

ja sen kehittämistä Kurkimoisiossa.

• Tuomme arkeen lapsia kiinnostavia sisältöjä, joita saamme mm. havainnoimalla sekä 

keskustelemalla lasten kanssa.

• Rakennamme yhdessä lasten kanssa oppimis- ja toimintaympäristöä viihtyisäksi ja 

lapsia innostavaksi.

• Pyydämme vanhemmilta palautetta ja ideoita toimintaan mm. idea-boxeilla ja 

haluamme luoda ilmapiirin, jossa vanhemmat voivat rohkeasti ottaa kantaa 

toimintaamme ja sen sisältöön. 
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Tavoitteemme toimintakaudelle 
2017-2018

• Kurkimoision päiväkodin yhteiset tavoitteet
• Leikki ja leikkiympäristön kehittäminen ja monipuolistaminen.

• Sähköisen viestinnän, esim. sähköpostiviestit vanhemmille, lisääminen

• Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yhteiset tavoitteet
• Varhaiskasvatus on mukana ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” hankkeessa 

tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. Jokaisessa päiväkodissa on 

järjestetty lapsille ja perheille 1-2-tapahtumaa vuoden 2017 aikana.

• Vanhempia ja lapsia osallistetaan toiminnan suunnittelussa.
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