Toimintasuunnitelma
Varhaiskasvatusyksikkö
Louhikko-Pyynikki
kausi 2019-2020

Yksikön esittely
• Louhikon päiväkoti sijaitsee 8/2019 valmistuneessa
väistötilassa, osoitteessa Salpausseläntie 1.
• Louhikossa toimii kuusi ryhmää, joista yksi on
esiopetusryhmä, lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita

• Pyynikin päiväkoti sijaitsee kerrostalon alakertaan
rakennetuissa tiloissa, osoitteessa Pyynikintie 5.
• Pyynikissä toimii yksi alle kolmivuotiaiden ja
kaksi yli kolme vuotiaiden ryhmää.
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Toimintasuunnitelman rakenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yksikön esittely
Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
Työtämme ohjaavat arvot
Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
Lapsen esiopetuksen aloittaminen
Varhaiskasvatuksen suunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma
Oppimisympäristö
Yksikön toimintakulttuurin kuvaus ja toimintakauden keskeiset periaatteet
Yksikön yhteinen kehittämiskohde:
• Leikkiin kannustava toimintakulttuuri

• Toimintavuoden yhteiset tavoitteet:
• Sensitiivinen vuorovaikutus
• Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• Laaja-alainen osaaminen
• Oppimisen alueet
• Yhteistyö ja viestintä
• Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen
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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen
• Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin 2018 sekä Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019.

• 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 (Vasu)
tai esiopetuksessa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops)

• Ryhmäkohtainen toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaprosessista
saatuun tietoon, yksikön toimintasuunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Vasu
perusteisiin ja Esiopetuksen opetussuunnitelmaan.
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Työtämme ohjaavat yhteiset arvot
Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä
Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021

Varhaiskasvatusperusteissa määritellyt arvot:
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen
• Kun perhe on saanut päätöksen varhaiskasvatuksen paikasta, he ovat yhteydessä tulevaan
ryhmään ja sopivat tutustumiskäynnistä.
• Tutustumiskäynnillä huoltajille esitellään tuleva ryhmä ja ryhmän kasvattajat, päiväkodin tilat sekä
annetaan tarvittavat lomakkeet täytettäviksi.
• Aloituskeskustelun ajankohta sovitaan perheen kanssa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.
• Pehmeään aloittamiseen on hyvä varata aikaa noin viikko, tuolloin lapsi harjoittelee aluksi huoltajien
kanssa ryhmässä oloa ja vähitellen lapsi voi jäädä yksin pieniksi ajoiksi kerrallaan, yksinoloa päiväkodissa
pidennetään vähitellen.

• Lapsella voi olla tärkeää luoda yhteys tiettyyn aikuiseen, joka on lähellä lasta ja saatavilla hänelle.
Turvallisuuden tunteen lisääntyessä on luontevaa tutustua ympäristöön, muihin aikuisiin ja lapsiin.
• Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa, kun lapsi on ollut päiväkodissa noin
kaksi kuukautta
• Lapsiryhmät muodostetaan pedagogisesti ajatellen sekä tarpeiden mukaisesti, pääasiassa ryhmät
muodostuvat alle kolme vuotiaista, yli kolmevuotiaista ja esiopetusikäisistä.
• Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään, sovitaan siitä etukäteen, huoltajien on tärkeä käydä asiaa läpi
lapsen kanssa kotona. Mikäli ryhmäsiirto toteutuu toimintakauden aikana, lapsi pääsee tutustumaan uuden
ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä ryhmätiloihin leikin kautta.
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
• Varhaiskasvatusikäisille lapsille tehdään lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma (Vasu).
• Suunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa syksyn aikana ja suunnitelma arvioidaan
keväällä/syksyllä.

• Ennen huoltajien tapaamista lapsen ryhmän kasvattajat yhdessä valmistelevat ja miettivät
suunnitelman sisältöjä varhaiskasvatuksen näkökulmasta käsin, esimerkiksi toiminnan
pedagogisia tavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseen.
• Ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja sopii huoltajien kanssa ajan keskusteluun,
keskustelun jälkeen hän kirjaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman Effica- järjestelmään ja
vanhemmat saavat suunnitelman luettavaksi.
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pedagogisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä on
keskeinen merkitys koko ryhmän toimintasuunnitelman laatimisessa.
• Varhaiskasvatusyksikön kasvattajilla on yhtenäinen näkemys ja tieto lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja toimenpiteistä.
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Oppimisympäristö
Meille on tärkeää varmistaa, että yksikössämme on terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö,
jossa lapsella on mahdollista oppia ja kehittyä.
• Lapsilähtöisyys
• Jokaisella ryhmällä on oma kotitila, ryhmien käytössä ovat myös monitoimisali sekä pienryhmähuone.
• Päiväkodin kaikkia tiloja käytetään aktiivisesti toiminnallisiin pienryhmiin, joissa lasten mielenkiinnon kohteet
ja tarpeet ovat etusijalla  kasvattajan sensitiivinen työote.
• Varhaiskasvatusyksikössä lapsiryhmät muodostetaan toimintakausittain lapsen ikätaso ja yksilön tarpeet
huomioiden sekä pedagogisesti suunnittelemalla.
• Osallisuus
• Yhdessä luomme ja muokkaamme, ikätasoon sopivan oppimisympäristön, lasten ideoita, toiveita ja
palautetta kuunnellaan esimerkiksi lastenkokouksissa.
• Toimintavälineet ovat lapsille helposti ja houkuttelevasti saatavilla, jotta lapsilla olisi mahdollista
itseohjautuvuuteen.
• Tavoitteena on päivittäin saada lapsi tuntemaan itsensä tärkeäksi ja osalliseksi ryhmää, jossa ystävän
auttaminen sekä arvostaminen korostuvat

• Koko kaupunki oppimisympäristönä
• Oppimisympäristöä ovat yksikkömme pihat, lähialueen metsät, Viikin kirjasto, leikkipuisto
Salpausselkä ja Kiillepuisto. Käytämme retkikohteinamme koko kaupunkia, esimerkiksi museot
ja liikennekaupunki ovat yksikkömme vakiokohteita.
• Ryhmät miettivät retkikohteensa aina lapsilähtöisesti ja jokaisella retkellä on pedagoginen tarkoitus  ottaen
huomioon oppimisen kaikkiallisuus ja ilmiöoppiminen.
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Yksikön toimintakulttuurin kuvaus ja toimintakauden keskeiset periaatteet
Varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri perustuu sensitiiviseen vuorovaikutukseen
kasvattajan ja lapsen välillä
• Monikulttuurisuus
• Tavoitteena on tuoda kulttuureita näkyväksi toiminnassamme, kunnioittaen kuitenkin perheiden yksityisyyttä.
Erilaisten kulttuurien näkyminen varhaiskasvatuksessa on merkityksellistä tietoisuuden ja suvaitsevaisuuden
kehittymisen kannalta. Meille jokainen perhe on tärkeä kielestä tai kulttuuritaustasta riippumatta.
• Huomioimme toimintaa ja oppimisympäristöä suunnitellessa monikulttuurisuuden ja käytämme keskusteluissa ja
vanhempainilloissa tarvittaessa tulkkeja, jotta jokaisella huoltajalla on mahdollisuus vaikuttaa, kertoa toiveita sekä
antaa palautetta toiminnasta.

• Leikki ja sen merkitys
• Leikissä kiinnitämme toimintakaudella huomiota kasvattajan läsnä olemiseen ja rooliin leikin rikastuttajana sekä leikin
ylläpitäjänä myös lapsen itsetunnon vahvistaminen, tunnetaitojen sekä tunnetilojen harjoittelu ovat etusijalla.

• Osallisuus
• Tavoitteena on tehdä perheiden kanssa enemmän yhteistyötä, ottamalla myös huoltajat mukaan toiminnan
suunnitteluun ja arviointiin sekä järjestää yhteisiä tapahtumia. Eteistiloihin tehdään yhteinen palautelaatikko, jonne voi
laittaa toiveita ja palautetta toiminnastamme. Lapsia kannustetaan auttamaan toisiaan ja antamaan palautetta avusta.

• Liikunta
• Kehitämme liikunnallista ulkoilua sekä lisäämme liikkumista odotus- ja siirtymätilanteissa.
• Osallistumme valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaan -ohjelman tavoitteena jokaisella lapsella on päivittäin
mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan omista lähtökohdista käsin, pienin askelin.

• Digitaalisuus
• Digitaalisuuden lisääminen, kuten esimerkiksi viikko/kuukausikirjeiden ja tiedotteiden lähettäminen digitaalisina.
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Yksikön yhteinen kehittämiskohde
Leikkiin kannustava toimintakulttuuri
Tavoitteena on luoda päiväkotiin toimintakulttuuri, jossa lapsella mahdollista leikkiä ja samalla oppia leikin avulla
Toimenpiteet ja arviointi
• Ryhmätiloissa on selkeä järjestys  ei liikaa tavaraa, pedagogisesti suunniteltu leikkeihin jako mahdollisuus
(leikinvalintaulu) ja ikätasoon sopivia leikkivälineitä, jotka ovat helposti ja houkuttelevasti lasten saatavilla.
• Ryhmien omissa keskusteluissa arvioidaan leikkivälineiden ikätasoista sopivuutta ja vastaavatko ne lasten
mielenkiinnon kohteisiin sekä miten ne ovat esillä, myös huoltajien toiveita arvostetaan.
• Aikuinen on läsnä ja innostuu heittäytyen mukaan lapsen leikkiin, samalla rikastuttaen leikin sisältöä. Hän on apuna
lapsen leikin toteuttajana myös kannustaen ja tukien lapsen omaa ohjautumista sekä pysyvyyttä leikissä.
• Leikkeihin sisällytetään oppimisen osa-alueita lasten mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Ilmiöoppiminen kokeilujen ja
projektien kautta kuuluvat meillä kaiken ikäisten lasten toimintaan.

• Leikin avulla harjoittelemme erilaisten tunteiden ilmaisua, niiden käsittelyä ja niistä tulevia syy/seuraussuhteita,
esimerkiksi draamapedagogiikkaa hyödyntäen. Lapselle luodaan leikin avulla mahdollisuus kokea onnistumisia sekä
harjoitellaan kasvattajan tuella sietämään pettymyksen tunteita. Kasvattajat seuraavat leikeissä esiin tulleita lasten
tunnetiloja ja sanoittavat niitä, tällä tavalla tuetaan leikissä lapsen ystävyys- ja kaverisuhteiden rakentumista sekä
ristiriitojen ratkaisutaitojen kehittymistä. Kiusaamisen ehkäisyyn kiinnitetään huomiota, esimerkiksi kannustamalla
lapsia antamaan toisilleen hyvää palautetta, kiusaamiseen meillä on nollatoleranssi, ilmetessä siihen puututaan heti.
• Yksikössä arvioidaan yhteisissä kokouksissa: Miten olen kohdannut lapset? Mitä leikin ja pohdin lasten kanssa? Miten
vastasin lasten tarpeisiin? Mitä ja miten opimme? Mitä olisimme voineet tehdä toisin? Sensitiivinen työote?
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Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä
vastaa niihin lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla.

Sitoutuminen sensitiiviseen kohtaamiseen
arjessa
Huomion
kiinnittäminen
yhteisesti sovittuihin
toimintatapoihin

Päivittäinen positiivinen
palaute lapsille sekä
lasten kannustaminen ja
huomion kiinnittäminen
toivottuun käytökseen.

Jokaisen lapsen
kohtaaminen ja
yksilöllinen
huomioiminen
päivittäin.

Tavoite

Mitä
tehdään?

Henkilöstöllä tieto mitä sensitiivisyys
tarkoittaa työyhteisössämme
Kuunnellaan lasten ja
vanhempien palautteita ja
kehitetään toimintatapoja
tarvittaessa.

Tehdään toimintaa
näkyväksi huoltajille,
käytetään viikkokirjeitä
ja parannetaan
päivittäisen palautteen
antamista.

Tavoite ja menetelmät on kirjattu
jokaisen yksikön
toimintasuunnitelmaan
(31.10.2019)

Arvioimme säännöllisesti sensitiivisyyden toteutumista koko työyhteisössä.
Sensitiivisyys tulee olemaan osana myös henkilöstön kehittämispäivää keväällä
2020.

Miten
tehdään?

Dokumentointi

Arviointi

Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laajaalaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen
muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja
tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa
myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia
tilanteen edellyttämällä tavalla.

Toimintavuoden yhteiset tavoitteet
Sensitiivinen vuorovaikutus
• Tavoitteena on, että jokainen lapsi huomioidaan ja otetaan vastaan positiivisesti päiväkotiin tullessaan,
huoltajien kanssa vaihdetaan lapsen kuulumiset. Kasvattajan läsnäolon merkitys, kuuntelemisen taito
sekä vastaaminen lapsen kielellisiin, sanattomiin aloitteisiin ja viesteihin, on merkityksellistä lapsen
turvallisuuden tunteen luomisessa.
• Toiminnassamme tulevat korostumaan lapsen kunnioittava ja lempeä kohtaaminen sekä kannustava
positiivinen ilmapiiri. Lapsen oppimisen lähtökohtana on turvallinen ja hyväksyvä toimintaympäristö,
jossa lapsi kokee kuuluvansa osaksi ryhmää. Kasvattajan herkkyys tunnistaa lapsen tunnetiloja ja
auttamalla tarvittaessa lasta pääsemään tunteesta eteenpäin on tärkeää.
• Lasten saavutuksia arvostetaan, niitä ihastellaan ja laitetaan esille. Toiminnasta otetaan ja laitetaan
esille valokuvia, joissa on lasten kertomuksia. Positiivinen palaute lapselle ja huoltajalle yhdessä
lapsen päivästä, kuuluvat päivittäiseen toimintatapaamme.
• Lapsen palautetta toiminnasta kerätään havainnoimalla lasta, keskustelemalla esimerkiksi
aamupiirissä, lasten kokouksissa ja arjen vuorovaikutustilanteissa.
• Huoltajien palautetta toiminnasta kerätään keskustelemalla esimerkiksi tulo- ja hakutilanteessa, vasukeskusteluissa, vanhempainilloissa ja palautelaatikon avulla.
• Tiimipalavereissa arvioidaan säännöllisesti kasvattajan ja lapsen välistä kohtaamista vuorovaikutusta.
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Toimintavuoden yhteiset tavoitteet
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Oppimisympäristöä ovat yksikkömme pihat, lähialueen metsät, Viikin kirjasto, leikkipuisto Salpausselkä ja Kiillepuisto.
Koko kaupungissa esimerkiksi museot ja liikennekaupunki ovat yksikkömme vakiokohteita.
• Projekti ”Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt” Ilmiönä on metsä, toteutetaan keväällä 2020.

• Lapset ja kasvattajat yhdessä päättävät ryhmäkohtaisen näkökulman metsän tarkasteluun, mietitään erilaisin
menetelmin muun muassa kuvia apuna käyttäen, mitä lapset haluavat tutkia metsässä.
• Tehdään retkiä esimerkiksi lähimetsään, Viikin luonnonsuojelualueen lasten luontopolulle ja Luonnontiedemuseoon
• Ilmiötä tutkitaan lasten kiinnostuksen mukaan, havainnoimalla ja keskustelemalla esimerkiksi aamupiirissä
ja lasten kokouksissa. Ilmiötä käsitellään, havainnollistetaan, dokumentoidaan ja arvioidaan, esimerkiksi
ajatuskartan ja kuvien avulla.
• Lainataan Viikin kirjastosta ja kirjastoautosta aiheeseen liittyviä kirjoja. Metsän eläimiin ja kasveihin tutustutaan
lorujen, satujen, tarinoiden, esitysten ja laulujen avulla.
• Käytetään aisteja haistelemalla metsän tuoksuja ja kuuntelemalla metsän ääniä.

• Tehdään omaa musiikkia, koko talon lauluhetkien teemana on metsä.
• Tutkitaan ja tehdään metsäaiheista taidetta. Lasten työt laitetaan esille ja tehdään taidenäyttely.
• Järjestetään yhteisiä tapahtumia huoltajien kanssa, esimerkiksi taidenäyttely,
metsäaiheiset liikuntatapahtumat ja kevätjuhla.
17.3.2020

14

Tavoite

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Toteutamme laaja-alaisen ilmiöpohjaisen
kokonaisuuden, jossa liikumme ja käytämme koko
kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.

Opimme asioita tutkimalla ja havainnoimalla
ympäristöä. Liikumme monipuolisesti erilaisissa
ympäristössä. Ilmiöoppiminen pitää sisällä oppimisen
osa-alueita, mietimme yhdessä mitä, miten ja miksi
opimme.

Mitä
tehdään?

Miten
tehdään?

Metsä teemana ilmiöoppien
Metsä ympäristönä antaa luovan
ympäristön oppimiseen liikunnan, leikin
ja tutkimisen kautta.

Kokoomme ilmiöoppimisen
osa-alueita ryhmittäin
Powerpoint pohjalle, lasten
palautteita, kuvia ja tuotoksia

Dokumentointi

Arvioimme ilmiöpohjaisen kokonaisuuden toteutumista yhdessä lasten kanssa,
tiimi- ja pedapalavereissa viikoittain sekä vanhempien kanssa vasu- ja leopsarviointikeskusteluiden yhteydessä.

Arviointi

Oppimisen alueet
Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen
pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja
sisältöjä.
Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia,
toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden
aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten
mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen
mukaisesti.

Kielten rikas maailma
Päiväkodissa näkyvät positiivisesti perheiden kulttuurit ja kielet
Tavoitteena suomen kielen oppiminen
•

•

•

•

Lapsien kanssa käytetään mallintamista, kuvia ja pika piirtämistä lapsen ymmärryksen
lisäämiseksi myös tukiviittomien käyttö on suotavaa. Aikuisen rauhallinen läsnäolo antaa lapselle
mahdollisuuden tulla kuulluksi, rohkaisemista ja positiivisen palautteen antamista käytetään
lapsen osaamisen ja ymmärretyksi tulemisen vahvistamiseen.
Lasten kanssa lauletaan ja lorutellaan päivittäin ja asioita nimetään kuvien avulla tai mallintaen.
Draamapedagogiikka näkyy vahvasti toiminnassamme esimerkiksi teatterin ja nukketeatterin
menetelmin, niiden avulla mallinnetaan esimerkiksi tunnetaitoja, jolloin kielen ja asian yhteyden
ymmärrys kasvaa. Roihusten-perhe materiaali on päivittäin käytössä ryhmissä.
Lapsille luetaan paljon, luetut kirjat ja muut tekstit avataan lapsille selitysten tai kuvien avulla,
jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus ymmärtää mitä ollaan luettu. Kirjojen valintaan
kiinnitämme huomiota, jotta ne sopivat ikätasoon ja ovat tekstiltään helposti ymmärrettäviä, mutta
samalla kieltä rikastavia ja uusia sanoja sisältäviä.
Lapsen kielivarantoa rikastavia lautapelejä pelataan yhdessä aikuisen kanssa. Lasten kanssa
käydään joka päivä keskusteluja lasta kiinnostavista asioista, lapselle opetetaan keskustelun
taitoja yhteisissä tilanteissa. Myös aamu/päiväpiirejä pidetään ryhmissä, jossa käydään kuvien
avulla päivän sisältöä ja arviointi jo tehdystä toiminnasta lasten kanssa.
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Kasvan, liikun ja kehityn
• Varhaiskasvatusyksikössämme tavoitteena on panostaa lapsen liikkumisen lisäämiseen
huomioiden erityisesti odotus- ja siirtymätilanteet. Tarjotaan lapselle mahdollisuus
päivittäin harrastaa aktiivista liikkumista, joka tukee ajattelua ja oppimista. Käytävätiloja
hyödynnetään esimerkiksi ruutuhyppelyyn ja hyppynaruilla hyppelyyn sekä muotopatjoilla
kiipeilyyn.
• Yksikkömme osallistuu Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmaan, jonka avulla lisätään lasten
fyysistä aktiivisuutta pienin askelin.
• Siirtymätilanteet suunnitellaan niin, että ei tarvitse odottaa paikallaan, vaan
odottelussakin on liikuntaa. Ryhmissä voidaan käyttää ”liikuntakortteja” tai
liikuntapusseja, joissa on aina jokin toiminta valmiina esimerkiksi, siirryn aamupiiristä
käytävällä hyppien, kuin jänis. Ryhmät vaihtavat keskenään liikuntapusseja.
• Lapsille opetetaan suunnitelmallisesti perusliikuntataitoja sekä erilaisia liikunnan muotoja.

• Ulkoilussa ryhmät ohjaavat vuorotellen noin kerran kuukaudessa lapsia erilaisten
pelien ja leikkien avulla liikkumaan. Toiminnasta tehdään liikuntakortit, joita lapset voivat
halutessaan käyttää myöhemminkin aikuisen ohjauksessa ja omatoimisesti.
• Liikunnallisia teematapahtumia järjestetään toimintakauden aikana lapsille sekä
yhteisiä tapahtumia myös perheille.
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Yhteistyö ja viestintä
Huoltajien osallisuus
• Huoltajien ja kasvattajien kohtaaminen on tärkeä yhteistyön hetki. Päivittäin vaihdamme lapsen kuulumiset ja
tuomme huoltajille tietoa monipuolisesti toiminnastamme. Osallistamme huoltajia, kyselemällä palautetta
toiminnasta sekä toiveita tai muutosehdotuksia  palautelaatikko eteistiloissa

• Huoltajilta on kerätty päivittäin lapsen haku -tai tulotilanteessa ja varhaiskasvatuskeskusteluissa, ajatuksia ja
toiveita toiminnasta. Jokaisessa ryhmässä tehdään huoltajien ajatukset ja toiveet huomioon ottaen
toimintasuunnitelma  valmis suunnitelma jaetaan perheille.
• Ryhmän toimintaa tuodaan näkyväksi dokumentoinnin avulla, ryhmillä on käytössä esimerkiksi Instagram tilit,
josta huoltajien on mielekästä seurata päiväkodin toimintaa kuvien ja kertomusten avulla.

• Vanhempainillat pyritään pitämään osallistavina, ideoivina ja toimintaa arvioivina tilaisuuksina.
• Päiväkodin viestintä tapahtuu mahdollisimman laajasti digitaalisesti, ryhmissä on käytössä
viikko/kuukausikirjeet, jotka lähetetään sähköisenä ja laitetaan ryhmän seinälle.

Monialainen yhteistyö
• Varhaiskasvatusyksikössämme käy kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä suomi toisena kielenä
opettaja tukemassa ja ohjaamassa varhaiskasvattajien toimintaa. Teemme yhteistyötä myös lasta tutkivien ja
hoitavien tahojen kanssa.
• Yhteistyötä lisätään leikkipuistojen ja kulttuuripalvelujen tuottajien kanssa, kuten museot ja ulkoliikuntakohteet.
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Dokumentointi, 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.

Pedagoginen dokumentointi
• Viikoittaisissa tiimikeskusteluissa arvioimme kasvattajan omaa sekä tiimin yhteistä toimintaa. Kuinka esimerkiksi
varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta rakentuneet pedagogisesti perustellut ratkaisut ja tavoitteet on otettu huomioon
toiminnan suunnittelussa ja toteutuneet käytännössä? Minkälainen rooli minulla on ollut toiminnan ohjaamisessa ja
arjentilanteissa? Olenko kohdannut lapsia ja aikuisia sensitiivisesti? Mitä tekisin toisin sekä missä olen onnistunut?
Lasten varhaiskasvatussuunnitelmia arvioidaan myös yhdessä huoltajien kanssa kerran vuodessa.
• Pedagogisessa tiimissä suunnittelemme ja arvoimme yhdessä esimerkiksi lasten tarpeista lähtevää ryhmien
muodostamista sekä yhteisiä teemoja ja tapahtumia. Käymme läpi arjen haasteita, arvioimalla yhdessä pedagogisia
ratkaisuja esimerkiksi toimintamallien, työtapojen ja toiminnan sisällöllisten vaikutusten avulla. Päiväkodin yhteisessä
viikkokokouksessa jaamme ja arvioimme kokemuksia, tiedotamme tärkeistä ajankohtaisista asioista ja arvioimme
kasvattajayhteisöön tulleita palautteita. Jatkuvan monipuolisen arvioinnin avulla pystymme kehittämään toimintaamme
tavoitteita vastaavaksi. Teemme kaikista kokouksista pöytäkirjan, joka helpottaa sovittuun asiaan palaamista.

Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutumisen arviointi
• Arvioimme yhdessä vanhempainilloissa esimerkiksi, onko toimintamme ja toimintaympäristö ollut lasten ikätasolle
sopivaa, lapsen kehityksen tukevaa ja lapsilähtöistä, oppimisen näkökulmasta? Onko oppimisympäristömme lapsen
mielenkiinnon herättävää? Onko lapselle tarjolla sekä haasteita että onnistumisia tarjoavia toimintavälineitä? Onko
lapselle tarjolla aikuisen turva, läsnäolo ja apu?
Kasvattajayhteisön toiminta
• Arvioimme toimintaamme yhteisten arvojen kautta, kuten miten meillä toteutuu esimerkiksi tasa-arvo, moninaisuus ja
yhdenvertaisuus, onko meillä yhtenäiset linjat ja suuntaukset sekä tavoitteet? Kohtaammeko perheen kasvattajasta
riippuen positiivisesti? Vaalimmeko lastenoikeuksia esimerkiksi, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus saada
tarvitsemaansa tukea ja opetusta? Onko meillä tarvittava tieto ohjataksemme perheitä ulkopuolisen tuenpiiriin?
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