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Varhaiskasvatusyksikkö Myllytonttu/Puro



Toimintasuunnitelma ja työtämme ohjaavat 
arvot

• Päiväkotien toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan

sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021

• Toimintasuunnitelmaa tehtäessä olemme esim. kysyneet vanhempien mielipiteitä

kasvatukseen liittyen sekä huomioineet lasten toiveita.

• Työtämme ohjaavat yhteiset arvot

• 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
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Päiväkodille on luotu keväällä 2017 yhteiset arvot, joita 

vanhemmat ovat olleet mukana suunnittelemassa 

yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa. 

Keskustelun ja palautteen pohjalta on luotu arvotaulut, 

jotka ovat esillä jokaisessa ryhmässä.

Tärkeimmiksi arvoiksi kasvatuksessa nousi; 

turvallisuus, suvaitsevaisuus, toisen 

kunnioittaminen/huomioiminen



Yksikkömme
• Puro

• Päiväkoti Purossa lapsiryhmiä on neljä. Kolmessa ryhmässä 

työskentelee kaksi aikuista; yksi lastentarhanopettaja sekä yksi 

lastenhoitaja, jotka toteuttavat parityöskentelyä. Pienten 

ryhmässä toimitaan kolmen työntekijän tiimissä, joista yksi on 

lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Jokaisella neljällä 

ryhmällä on päiväkodissa oma ryhmätila. 

• Myllytonttu
• Myllytontussa on 6 ryhmää, joista yksi on pienten ryhmä, kaksi

2-5-vuotisryhmää ja loput kolme ovat kielikylpyryhmiä, joista yksi

on kielikylpyesiopetusryhmä. Päiväkodissamme työskentelee

lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia lapsiryhmien koosta

riippuen. Kaikki ryhmät ulkoilevat samalla isolla pihalla ja pienten

ryhmällä on oma aidattu alue.
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Lapsen aloittaminen päiväkodissa

Tutustumisjakson aikana vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välillä käydään

varhaiskasvatuksen aloituskeskustelu. Keskustelun tarkoituksena on tutustua lapseen tarkemmin sekä avata

päiväkodin ja lapsen ryhmän käytäntöjä. Keskustelussa vanhemmat saavat kertoa omasta lapsesta,

kasvatusnäkemyksistä sekä toiveista päiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Tutustumisjakson ja

aloituskeskustelun tarkoituksena on helpottaa lapsen päiväkodin aloitusta.

Päiväkodissa ihmetellään ja tutkitaan asioita yhdessä lasten kanssa. Aiheet valitaan lasten kiinnostusten

kohteiden mukaisesti. Tärkein oppimisen muoto on leikki, jossa aikuinen on aidosti mukana ja läsnä. Pulmia

kannustetaan pohtimaan ja ratkomaan myös itsenäisesti. Päiväkodissa lapsia kannustetaan, ohjataan ja

tuetaan omatoimisuuteen tehden asioita yhdessä, ei puolesta.
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Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen päiväkodissa perheellä on ensin

tutustumisjakso. Jakson aikana lapsi harjoittelee yhdessä vanhemman kanssa

päiväkodin eri tilanteita, kuten ulkoilua, leikkiä ja ruokailua. Tutustumisjakson

aikana lapsi tutustuu ympäristöön, ryhmänsä aikuisiin ja muihin lapsiin.

Tutustumisjakso kestää muutamasta päivästä viikkoon. Lapsen päiväkodissa

oloaikaa lisätään pehmeällä aloituksella pikkuhiljaa.



Oppimisympäristö sisällä
Jokaisella ryhmällä on omat leikkitilat. Omat tilat luovat turvallisen ja rauhallisen leikki- ja oppimisympäristön. 

Jokaisessa ryhmässä on leluja, jotka sopivat juuri sen ikäisille lapsille. Vaihtelemme leluja ryhmien kesken ja 

käytämme joskus toistemme tiloja. 

Turvallisuutta päiväkodissa luovat yhteiset säännöt, ja päivittäin toimivissa pienryhmissä harjoitellaan 

vuorovaikutustaitoja sekä ryhmän jäsenenä olemista. 

Ryhmissä miltei kaikki lelut ovat lasten saatavilla ja he saavat vapaasti ottaa niitä. Käytämme leikkipisteitä,

jotka auttavat lasta oman toiminnan ohjauksessa, leikkikaverin löytämisessä, pitkäjänteisessä leikissä ja oman

tilan hahmottamisessa. Joskus aikuiset voivat arpoa leikkikaverit, jotta lapset oppivat leikkimään kaikkien

ryhmän lasten kanssa sekä leikkimään uusia leikkejä.
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Näin arvioimme ja 

kehitämme:

-Kysymme lapsilta mieluisia 

ja ei mieluisia leikkipaikkoja

-Havainnoimme, miten leikit 

sopivat mihinkin tilaan



Oppimisympäristö ulkona
• Myllytontussa käytössämme on oma iso piha, jota käytetään kokonaan. Pihalla on

esim. keinuja, kiipeilytelineitä, ulkoleluja ja pyöriä. Pihamme muodostuu erilaisista

leikkimaastoista, asfaltista, sorasta ja pienestä metsästä. Pienten, eli 1-2 vuotiaiden

ryhmällä, on oma aidattu alue pihasta, jotta heillä olisi rauhaa tutkiskella ympäristöä

turvallisesti. Ulkona on ulkoilusääntöjä, joilla luomme turvallisuutta. Aikuisilla on omat

alueet joita he valvovat, jotta isoa pihaamme voisi käyttää kokonaisvaltaisesti ja

turvallisesti.

• Purossa on myös piha joka on koko talon yhteiskäytössä. Kasvatushenkilökunnalla

on käytössä yhteinen lukujärjestys, joka päivitetään viikoittain työvuorojen mukaisesti.

Lukujärjestykseen suunnitellaan ryhmittäin tilajaot, ulkoilut, retkipäivät ja muu

toiminta, jotta päiväkodin sisä- ja ulkotilat olisivat mahdollisimman paljon yhteisessä

hyötykäytössä. Lukujärjestyksen avulla ryhmien ulkoiluajat sekä retkipäivät ovat jaettu

aina viikoittain tasaisesti, niin että päiväkodin kaikki tilat ovat mahdollisimman

tehokkaassa hyötykäytössä jokaiselle ryhmälle.
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Näin arvioimme ja 

kehitämme:

- Talon kokouksissa 

käymme läpi 

ulkoilun 

turvallisuuteen 

liittyviä asioita

- Aikuisten 

sijoittuminen 

pihalle

- Pihasäännöt

Lähiympäristö ja muu Helsinki oppimisympäristönä

Päiväkotien lähellä on hyviä leikkipuistoja ja kenttiä, joita käytämme aktiivisesti. Teemme retkiä

lähimetsäämme ja käytämme myös lähellä olevia liikuntahalleja, esimerkiksi Liikuntamyllyä tai

Myllypuron jäähallia. Muun muassa retkien aikana toteutamme liikennekasvatusta harjoitellen

turvallista liikkumista liikenteessä sekä liikenne- ja maamerkkeihin tutustumista.

Lähellämme on myös Stoa ja Itäkeskuksenkirjasto sekä Myllypuron mediakirjasto. Käymme myös

”pidemmillä retkillä”, esimerkiksi Vuosaaressa tai keskustassa. Päiväkodit sijaitsevat hyvien

kulkuyhteyksien varrella, esimerkiksi metro tai Kehä 1:tä pitkin ajavat bussit.



Tavoitteet vuodelle 2018-2019
Miten toteutamme Arvioimme ja kehitämme

1. Liikunta

(Koko Helsingin yhteinen tavoite, joka 

jatkuu viime vuodesta)

 Kannustamme lapsia liikkumaan, tarjoamme 

monipuolisia liikkumismuotoja ja 

muistutamme siitä, että useaan hetkeen 

päivässä voi sisällyttää liikuntaa. 

 Kerran kuussa pihaleikitystä

- Kehittämispäivinä ja kokouksissa arvioimme 

liikuntatoiminnan määrää ja laatua

- Kysymme lapsilta mikä on ollut kivaa ja mitä 

he haluaisivat lisää

2. Kielirikasteisuus

(Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

yhteinen tavoite)

 Huomioimme eri kieliä ja luomme pohjaa 

erilaisuutta arvostavalle kulttuuriselle 

moninaisuudelle

 Myllytontun kielikylvyssä tutustumme ja 

opettelemme ruotsin kieltä leikin ja toiminnan 

kautta.

- Pohdimme, ovatko lasten äidinkielet ja 

kulttuuri otettu huomioon

- S2-opettaja tukee henkilökuntaa lasten 

kohtaamisessa

- Kielikylpykoulutuksia järjestetään ajoittain, 

joihin henkilökuntamme osallistuu

3. Digitaalisuus

(Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

yhteinen tavoite, joka on myös 

Myllytontun ja Puron kehittämiskohde)

 Lapset saavat tutustua digilaitteiden käyttöön

 Jokainen lapsi saa kuvata mieluisan 

leikkipaikan

 Lapset saavat osallistua tiedonhakuun 

älylaitteilla.

 Alueellamme on oma tavoite digitalisuuteen 

liittyen, toteutus keväällä 2019

- Teemme digitaalisuuteen liittyviä tavoitteita ja 

arvioimme ovatko ne toteutuneet ja millä 

tavalla niitä voisi uudistaa.

- Kysymme lapsilta ideoita, mitä he haluaisivat 

tehdä lisää.

4. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

(Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

yhteinen tavoite)

 Jokaiselle lapselle laaditaan  

varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) 

marraskuun 2018 mennessä.

 Nostamme vasuista lasten 

mielenkiinnonkohteet, jotka huomioimme 

toiminnan suunnittelussa.

- Arviointikeskustelut käydään keväällä

- Arvioimme ovatko vasuissa olevat tavoitteet 

toteutuneet ryhmän toiminnassa.
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Toimintamme painopisteet
• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan viisi

oppimisen aluetta, joiden kaikkien pitäisi näkyä toiminnassa ja

sen suunnittelussa.

• Ne ovat:
1. Kielten rikas maailma

2. Ilmaisun monet muodot

3. Minä ja meidän yhteisömme
4. Tutkin ja toimin ympäristössäni

5. Kasvan, liikun, kehityn

• Niin kuin tavoitteissakin näkyy on kieli ja sen kehitys 

painopisteenä toiminnassamme. 

• Digitalisuuden lisääminen on myös tavoitteissa niin meidän kuin 

koko toimialan keskuudessa

• Painopisteenämme on myös leikki ja siihen liittyvät sosiaaliset 

taidot.
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Kielitietoisuus, ajattelu ja oppiminen
Tuemme lasten kielen kehitystä joka päivä erilaisissa tilanteissa lukemalla satuja, laulamalla, nimeämällä asioita

oppimisympäristössä ja keskustelemalla lasten kanssa maailman menosta. Pienryhmätoiminta antaa mahdollisuuden sille,

että lapset saavat toteuttaa itseään ja kun ryhmä on pienempi voivat ujoimmatkin lapset rohkaistua osallistumaan toimintaan.

Kasvattajat pystyvät myös helpommin havainnoimaan, kuuntelemaan ja tukemaan lapsia yksilöllisellä tasolla.

Koska ruotsin kielen omaksuminen on kielikylvyn tavoite, näkyy kielen kehityksen tukeminen vahvasti

kielikylpytoiminnassamme. Aikuisen rooli vieraan kielen oppimisessa on erittäin suuri niin mallittamisessa, nimeämisessä

kuin fraasien opettamisessakin. Leikkipisteetkin ovat sitä varten, että kasvattaja voi leikissä nimetä ja mallittaa juuri sitä

sanastoa, jota leikissä käytetään. Lorujen ja laulujen kautta lapset voivat maistella ja harjoitella sanoja ja huomata kielen

rakenteita.

Ryhmissä työskentelemme toisinaan erilaisten teemojen mukaisesti. Teemat syntyvät niin lasten mielenkiinnonkohteista, kuin

pedagogisista painopisteistäkin.

Leikkiteemat rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti kannustaen ja rohkaisten myös monipuolisuuteen.

Leikkien kautta harjoitellaan ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja; yhdessä olemista.

Keskustelemme, luemme ja otamme selvää ympäröivästä maailmasta ja sen moninaisuudesta. Vietämme myös juhlia,

joissa erilaisia kulttuureja käsitellään, esimerkiksi YK-päivän juhlaa.
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Monilukutaito ja digitaalisuus
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Harjoittelemme monilukutaitoa monissa eri tilanteissa. Tarkastelemme lasten kanssa

esimerkiksi ilmeitä ja eri tapoja ilmaista tunteita, jotta sosiaaliset signaalit ja niiden

tulkinnat tulisi tutuksi. Harjoittelemme myös tunneilmaisuja ja tapaa keskustella

tilanteissa eri henkilöiden kanssa. Lisäksi tarkastelemme kuvia ja niiden merkitystä

kommunikaatiossa ja viestinnässä. Luemme myös kirjoja ja pohdiskelemme niitä.

Digivälineiden käyttö

• Päiväkodin tableteille on ladattu pedagogisia pelejä ja niiden pelaamiseen

asetetaan aina peliaika.

• Jos eteen tulee jokin asia johon emme tiedä vastausta kannustamme lapsia itse

keksimään miten siihen saisi vastauksen. Lapset hakevat aikuisen avulla tietoa ja

ohjeita tabletilta.

• Käytämme tablettia lasten kanssa myös kuvaamisen ja äänittämiseen.

• Digitavoitteenamme on että jokainen lapsi saa kuvata tabletilla tai puhelimella

mieleisiään asioita sekä mieleisen leikkipaikan.

• Mediataitoja harjoittelemme kirjojen ja lehtien kautta. Retkillä lapset osallistuvat

digilaitteiden käyttöön mahdollisuuksien mukaan (esim. bussissa bussikortin

leimaaminen, kirjastossa kirjojen lainaaminen ja palauttaminen).

Tunnekello



Leikki ja vuorovaikutus
Päiväkodin arkeen on varattu aikaa leikille joka päivä. Jokaisella ryhmällä on lisäksi vähintään

kerran viikossa oman lelun päivä, jolloin lapsi saa halutessaan tuoda kotoa valitsemansa lelun

päiväkotiin. Päiväkodin aikuiset ovat leikeissä mukana ja läsnä; ohjaamassa ja osallistumassa.

Leikissä havainnoimme lapsia, minkä kautta saamme selville lasten mielenkiinnonkohteita ja tuen

tarpeita.

Leikkipisteillä tuemme lapsen oman toiminnan ohjausta, harjoitamme sosiaalista vuorovaikutusta

leikkiä ja leikkikavereita valitessa, ja autamme kaikkia pääsemään mukaan leikkeihin.

Leikkipisteet auttavat myös pitämään melutason kohtalaisena, kun määrättyihin leikkeihin mahtuu

mukaan tietty määrä lapsia ja ryhmätilaa on käytetty kokonaisvaltaisesti.

Totuttuaan päiväkotiarkeen kannustamme lapsia myös leikkimään kaikkien lasten kanssa eikä

ainoastaan yksin tai aina saman kaverin kanssa. Arjen toiminnassa on jatkuvasti mukana

tunnekasvatusta aikuisen havainnoidessa sekä tarvittaessa sanoittaessa ryhmätoiminnan

sujuvuutta. Kohtaamme kaikki lapset yksilöinä ja tasa-arvoisesti. Kun lasta kohdellaan arvokkaasti

ja reilusti, oppivat he itse kohtelemaan muita juuri tällä tavalla.

Toteutamme säännöllisesti myös kuvin tuettua leikkiä sekä kili (kieli ja liikunta) toimintaa kielen

oppimisen tueksi. Kerran kuussa päiväkodissamme järjestetään koko talon yhteinen pihaleikitys

ryhmä- ja ulkoleikkien laajentamiseksi. Leikeissä huomioidaan lasten yksilöllisyys; kaikki otetaan

mukaan tarjoten myös mahdollisuuden omaan leikkiin.
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Pedagoginen dokumentointi

• Käytämme pedagogista dokumentointia avuksi toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja 

kehittämisessä. Kirjaamme ja kuvaamme toimintaa, sekä haastattelemme lapsia.

• Suunnittelu

• Jokainen ryhmä tekee oman toimintasuunnitelman, jota arvioidaan tiimipalavereissa 

ja kehittämispäivillä.

• Haastattelemme lapsia siitä mikä päiväkodissa on kivaa, mikä ei ja mitä haluaisi 

lisää. Kirjaamme tämän, jotta voisimme sisällyttää sen toiminnan suunnittelemiseen.

• Arviointi

• Arvioimme ryhmän toimintasuunnitelmaa ja pohdimme missä olemme onnistuneet ja 

mitä voisimme kehittää.

• Lasten mielenkiinnonkohteiden löytäminen

• Havainnoimme lapsia, jotta saisimme tietoa heidän mielenkiinnonkohteistaan

• Kysymme lapsilta ja toteutamme heidän toivomaa toimintaa esim. millaisia leikkejä 

he haluavat leikkiä tai millaisia esityksiä esittää kevätjuhlassa.
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1. AJATTELU JA 
OPPIMINEN

Keskustelemme ja
selitämme uusia 
asioita ja ilmiöitä

Luemme satuja, 
loruja ja laulamme 

lauluja

Paljon aikaa 
leikille, jossa 
mielikuvitus 
vahvistuu. 

2. KULTTUURINEN 
OSAAMINEN, 

VUOROVAIKUTUS 
JA ILMAISU

Kannustamme lapsia
leikkimään kaikkien 
kanssa ja ottamaan 

kaikki mukaan

Aikuiset ovat leikissä 
läsnä ja auttavat 

selvittämään konflikteja 
ja mallittavat hyvää 

vuorovaikutusta

Kielikylvyssä lapset 
tutustuvat 

ruotsinkieleen.

Tutustumme kaikkien 
kotikieliin

3. ITSESTÄ
HUOLEHTIMINEN 
JA ARJEN TAIDOT

Päiväkodissa on 
vahvat rutiinit, jotka 

tuovat lapsille 
turvallisuutta. Ne 

myös auttavat lapsia 
oman toiminnan 

ohjauksessa.

Turvallisuutta luovat 
myös säännöt, jotka 
löytyvät niin ulkona 

kuin sisälläkin.

4.
MONILUKUTAITO

JA TIETO- JA 
VIESTINTÄTEKNO

LOGIAN 
OSAAMINEN

Tarkastelemme lasten 
kanssa ilmeitä ja eri 

tapoja ilmaista 
tunteita, jotta 

sosiaaliset signaalit ja 
niiden tulkinnat tulisi 

tutuksi.

Tarkastelemme 
kuvia ja niiden 

merkitystä 
kommunikaatiossa 

ja viestinnässä. 

Käytämme älylaitteita 
kuvaamiseen, 
äänittämiseen, 
tiedonhakuun ja 

pedagogisten pelien 
pelaamiseen.

5. 
OSALLISTUMINEN 

JA 
VAIKUTTAMINEN

Suunnittelemme 
toimintaa lasten 
mielenkiinnon-

kohteiden pohjalta ja 
keskustelemme lasten 

kanssa mistä he 
pitävät ja mitä he 
haluaisivat tehdä.

Äänestämme lasten
kanssa toiminnasta

- Pidämme lasten 
kokouksia

Haastattelemme 
lapsia tasasin väliajoin 
siitä mistä he pitävät 
päiväkodissa ja mistä 
ei, sekä mitä toivovat 

oppivansa ja mitä voisi 
olla lisää toiminnassa.

MITEN LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN TOTEUTUU TOIMINNASSAMME?



Yhteistyö
Vanhempien osallisuus

Vuosittain järjestettävissä vanhempainilloissa ja –tapahtumissa sekä arjen hakutilanteissa vanhempien on

mahdollista osallistua toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä arviointiin. Kysyimme vanhempien tärkeitä

arvoja kasvatuksessa ja teimme niistä koonnin, joka on ollut apuna toimintasuunnitelmamme teossa.

Vanhempien ajatuksia lapsen arjesta kuullaan myös VASU- ja LEOPS-keskusteluissa. Ilmoitamme

vanhemmille säännöllisesti sähköpostilla tärkeistä päivämääristä ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisista

asioista.

Monialainen yhteistyö

Teemme myös yhteistyötä monien tahojen kanssa. Alueemme kiertävä erityislastentarhanopettaja käy

toimintakauden aikana jokaisessa ryhmässä vierailulla. Tämän lisäksi voimme ottaa yhteyttä häneen muinakin

aikoina, mikäli siihen on tarvetta. Häneltä me ja vanhemmat saamme tukea kasvatuksessa.

Meillä käy tarvittaessa S2, eli suomi toisena kielenä, lastentarhanopettaja joka antaa ehdotuksia siihen, miten

työskennellä lapsen kanssa joka tarvitsee tukea suomen kielessä. Teemme yhteistyötä myös neuvolan

terveydenhoitajien (Hyve4), puheterapeutin sekä seurakunnan kanssa. Myös yhteistyö terveyskeskuksen sekä

alueen sosiaalityöntekijän kanssa on tärkeää. Monialaisen yhteistyön tarkoitus on turvata lapsen kasvu ja

kehitys.
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Arviointi ja kehittäminen
Joka syksy henkilökunta asettaa oman ryhmän toiminnalle ja suunnitelmalle tavoitteet, jotka kirjataan ylös, ja joita kehitetään

mahdollisesti toimintakauden kuluessa. Tavoitteiden asettamisessa huomioidaan lasten ja vanhempien toiveet, koko talon yhteisesti

sovitut asiat sekä ryhmän tarpeet. Toiminnan arviointia ja kehittämistä toteutetaan ryhmän omassa tiimipalaverissa sekä koko talon

yhteisissä kokouksissa. Lastentarhanopettajan viikoittaiseen työaikaan kuuluu 5 tuntia suunnittelu-/arviointi- ja kehittämisaikaa

(SAK), jolloin lastentarhanopettaja kehittää ryhmän pedagogista toimintaa. Osa sak-ajasta hyödynnetään lastentarhanopettajien

yhteisiin pedagogisiinpalavereihin.

Lapset ovat mukana arvioimassa toimintaa eri tavoin. Käytössämme on hymiöitä, joiden avulla lapset saavat arvioida toiminnan

onnistumista. Isompien lasten ryhmissä keskustelemme, mikä on ollut hauskaa ja mikä tylsää, jotta he saavat äänensä kuuluviin ja

tunteen sitä, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja arvostetaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan joka syksy

toiminnan tavoitteet, joita arvioidaan keväällä. Näihin kahteen varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluun osallistuvat ryhmän

lastentarhanopettaja, vanhemmat sekä mahdollisuuksien mukaan lapsi.

Kehitämme toimintaamme, jotta lasten tarpeet ja taidot huomioitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen tiimi tekee myös

oman suunnitelman toiminnastaan ja palaa siihen tasasin väliajoin tarkastelemaan miten pedagogisissa tavoitteissa on onnistuttu ja

miten toimintaa voisi vielä kehittää. Henkilökunnalla on kaksi kertaa vuodessa kehittämispäivä, jolloin käymme läpi toimintamme

onnistumisia ja kehittämiskohteita. Lisäksi pidämme kerran vuodessa esimiehen ja työntekijän välisen kehityskeskustelun.

Kysymme myös vanhempien mielipidettä toiminnastamme. Palautetta pyydämme tasasin väliajoin, jotta vanhemmatkin saisivat 

toiveensa kuuluviin. Huhtikuussa pyydämme palautetta toiminnasta koko vuoden ajalta. Pidämme vanhempainiltoja, juhlia ja 

kahvitteluhetkiä, joissa vanhemmilla on mahdollisuus kertoa mielipiteitään sekä ideoita toimintaamme.
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