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Työtämme ohjaavat arvot
Helsinkiläinen varhaiskasvatus ja
esiopetus perustuvat valtakunnallisissa
varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa
määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin
strategiaan.
•
•
•
•
•
•
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Lapsuuden itseisarvo
Ihmisenä kasvaminen
Lapsen oikeudet
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
Perheiden monimuotoisuus
Terveellinen ja kestävä elämäntapa
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MUSIIKKI, LIIKUNTA JA KOTIRUOKA POIJUSSA
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Yksikön toimintakulttuuri

1. Inklusiivinen toimintakulttuuri

Inklusiivisen kasvatuksen tavoitteena Poijussa on edistää kaikkien lasten oppimista ja hyvinvointia. Mahdollistamme jokaisen lapsen osallisuuden sekä
tasavertaisuuden. Muodostamme ryhmiä tarpeen vaatiessa pedagogisin perustein yli ikärajojen. Se vaatii meiltä monimuotoisia ja joustavia järjestelyjä
arjessa sekä moniammatillista yhteistyötä.
2. Vuorovaikutus ja ilmapiiri
•Varhaiskasvatuksen tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudella, turvallisuudelle,
hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle.
•Toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yhteisö, joka kannustaa avoimeen ja rohkeaan vuorovaikutukseen. Jokaisella lapsella ikään katsomatta tulee
tunne, että hän on arvostettu ja uskaltaa tuoda aitoa vuorovaikutusta esiin lasten ja kasvattajien kanssa.
Hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen ovat meidän perusarvojamme, joita harjoittelemme päivittäin. Sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutukseen liittyvät
mm. toisten huomioon ottaminen, tunteiden nimeäminen ja osoittaminen sekä avun pyytäminen. Kaikissa ryhmissä on käytössä erilaisia tunnemittareita
ja keinoja harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua
Henkilökunnan välinen keskinäinen vuorovaikutus luo meillä avointa ja iloista ilmapiiriä, joka välittyy lapsiin ja vanhempiin.
3. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyvät kaikessa toiminnassamme varhaiskasvatuksessa joka päivä.
Lapset otetaan mukaan muun muassa suunnittelemaan oman pienryhmänsä toimintaa. Kaikki ryhmät saavat vuorotellen valita ruokalistalle oman
suosikkiruokansa. Kaikkia lapsia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Heille annetaan mahdollisuus kehittää omia vahvuuksiaan ja saada tukea juuri heille tarpeellisissa asioissa.
Jokainen lapsi saa osallistua oman ikäryhmänsä toimintaan. Lapsen osallisuus toteutuu keskustelujen, havainnointien ja oman mielipiteen esittämisen
kautta. Lapsilla on vaikutusmahdollisuus osassa toimintaa ja omaan itseen kohdistuvissa asioissa.
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Yksikön toimintakulttuuri

4. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus ovat luonnollinen osa meidän varhaiskasvatuksen arkea.
Arjessa arvostamme ja hyödynnämme Suomen kulttuuriperintöämme ja kansalliskieliä, mutta myös ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista sekä katsomuksellista
monimuotoisuutta. Varhaiskasvatuksessa ymmärrämme kielen tärkeän merkityksen oppimisessa, koska sen avulla rakennetaan lapsen identiteettiä ja edistetään sosiaalistumista
omassa ryhmässään ja koko päiväkodin arjessa. Käytämme arjessa rikasta ja monimuotoista kieltä, loruttelemme ja tuotamme itse erilaisia kielellisiä kokonaisuuksia varsinkin
viisivuotisten ja esikoulutoiminnassamme.
5. Oppimisympäristöt
Oppimista tapahtuu kaikkialla, joten oppimisympäristöjä ovat kaikki tilat joissa päivän aikana olemme, sisällä tai ulkona. Panostamme psyykkisiin oppimisympäristöihin, jotta
kaikilla olisi hyvä olla ja oppia sekä kehittyä. Ryhmät sijaitsevat kerrostalojen kivijalassa, erillisissä ryhmätiloissa. Tiloihin on luotu oppimiseen innostavat ympäristöt, pelit, kirjat,
rakenteluleikit, liikuntavälineet yms. ovat lasten käytössä. Nyt pääasiassa olemme siirtäneet toimintamme ja oppimisympäristöt Vuosaaren lähimetsiin ja puistoihin. Poijussa
esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on lähdetty kokeilemaan avointa metsäpedagogiikkaa.
Kaikilla ryhmillä on oma viikkosuunnitelma, johon kuuluu Aistiseikkailu-toiminta, musiikkileikkikoulu ikäryhmittäin, ulkoilua, liikuntaleikkikoulun ohjelmaa mukailevaa toimintaa
ikäryhmittäin sekä muuta lasten tarpeista ja toiveista nousevaa toimintaa. Päivät alkavat aamupiirillä noin klo 9, josta jatketaan viikko-ohjelman mukaiseen päivittäiseen toimintaan.
Hyödynnämme toiminnallisina menetelminä ryhmä- ja pari työskentelyä muun muassa musiikissa ja liikunnassa. Korostamme metsässä ja luonnossa tapahtuvaa toimintaa, joten
toimintamme tapahtuu pääasiassa luonnossa.
Käytämme liikuntaan ja liikkumiseen Vuosaaren urheilutalon tatamia sekä luisteluun Vuosaaren jäähallia ja luonnonjäitä. Lähialueiden metsät, puistot ja kirjasto ovat ahkerassa
käytössä. Liikumme ja retkeilemme paljon ja opetamme lapsia liikkumaan luonnossa ja liikenteessä. Kutsumme päiväkotiin myös musiikki- ja teatteriesityksiä sekä käymme
mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisissa tilaisuuksissa Vuotalossa ja vastaavissa paikoissa tilanteen ja tarpeen mukaan.
6. Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Leikki on lapselle yksi tärkeimmistä oppimisen ja kehittymisen muodoista. Tuemme leikin aloittamista ja ohjaamme leikkiä. Järjestämme aikaa pitkäkestoiselle leikille.
Osallistumme itse aikuisina leikkiin aina tarvittaessa. Annamme aina mahdollisuuden myös oma-aloitteeseen vapaaseen leikkiin. Järjestämme tilaa ja leikkivälineitä erilaisiin
leikkeihin. Luonnossa kannustamme etsimään erilaisia luonnon materiaaleja leikkien materiaaleiksi.
7. Leikin merkitys
Lapsi oppii leikkien, joten leikin merkitys Poijun varhaiskasvatuksessa on lapselle suuri. Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle.
Leikki on lapsen luonteinen tapa toimia, osallistua ja oppia. Leikissä voi harjoitella erilaisia taitoja ilman epäonnistumisen pelkoja. Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita ja
leikki tuottaa lapsille mielihyvää. Varhaiskasvatushenkilöstölle leikkien havainnoiminen antaa valtavasti tietoa lapsista ja heidän tarpeistaan.
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Yksikön toimintakulttuuri
8. Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Poijussa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.
Lapsia ja henkilökuntaa kannustetaan rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja kokeilemaan
uudenlaisia toimintatapoja. Oppivassa yhteisössä arvostetaan kunnioittavaa ja
huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä
sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat
yhteisöä.
Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo
edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen
kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös
virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä.
Yhteisön jäseninä lapset voivat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja
kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään
fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta.
Siinä arvostetaan leikin kautta oppimiseen syventymistä, oppimisessa tarvittavaa
ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.
Poijussa toimimme yli ryhmärajojen. Olemme kaikki yhdessä Poijulaisia ja niin aikuiset
kuin lapsetkin tuntevat olonsa turvalliseksi toisetensa seurassa. Tämä kannustaa
yhdessä oppimiseen.
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Yksikön toimintakulttuuri esiopetuksessa
1. Inklusiivinen toimintakulttuuri
Inklusiivisen kasvatuksen tavoitteena Poijussa on edistää kaikkien lasten oppimista ja hyvinvointia. Mahdollistamme jokaisen lapsen osallisuuden sekä
tasavertaisuuden..

2. Vuorovaikutus ja ilmapiiri

•Esiopetuksen tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudella, turvallisuudelle,
hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle.
•Toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yhteisö, joka kannustaa avoimeen ja rohkeaan vuorovaikutukseen. Jokaisella lapsella tulee tunne, että
hän on arvostettu ja uskaltaa tuoda aitoa vuorovaikutusta esiin lasten ja kasvattajien kanssa.
Hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen ovat meidän perusarvojamme, joita harjoittelemme päivittäin. Sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutukseen
liittyvät mm. toisten huomioon ottaminen, tunteiden nimeäminen ja osoittaminen sekä avun pyytäminen. Kaikissa ryhmissä on käytössä erilaisia
tunnemittareita ja keinoja harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua
Henkilökunnan välinen keskinäinen vuorovaikutus luo meillä avointa ja iloista ilmapiiriä, joka välittyy lapsiin ja vanhempiin.
3. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyvät kaikessa toiminnassamme varhaiskasvatuksessa joka päivä.
Lapset otetaan mukaan muun muassa suunnittelemaan oman pienryhmänsä toimintaa. Kaikki ryhmät saavat vuorotellen valita ruokalistalle
oman suosikkiruokansa. Kaikkia lapsia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Heille annetaan mahdollisuus kehittää omia vahvuuksiaan ja saada tukea juuri heille tarpeellisissa asioissa.
Jokainen lapsi saa osallistua oman ikäryhmänsä toimintaan. Lapsen osallisuus toteutuu keskustelujen, havainnointien ja oman mielipiteen
esittämisen kautta. Lapsilla on vaikutusmahdollisuus osassa toimintaa ja omaan itseen kohdistuvissa asioissa.
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Yksikön toimintakulttuuri esiopetuksessa
4. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

• Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus ovat luonnollinen osa meidän varhaiskasvatuksen arkea.
Arjessa arvostamme ja hyödynnämme Suomen kulttuuriperintöämme ja kansalliskieliä, mutta myös ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista sekä katsomuksellista monimuotoisuutta.
Varhaiskasvatuksessa ymmärrämme kielen tärkeän merkityksen oppimisessa, koska sen avulla rakennetaan lapsen identiteettiä ja edistetään sosiaalistumista omassa ryhmässään ja koko
päiväkodin arjessa. Käytämme arjessa rikasta ja monimuotoista kieltä, loruttelemme ja tuotamme itse erilaisia kielellisiä kokonaisuuksia varsinkin viisivuotisten ja esikoulutoiminnassamme.
5. Oppimisympäristöt

Oppimista tapahtuu kaikkialla, joten oppimisympäristöjä ovat kaikki tilat joissa päivän aikana olemme, sisällä tai ulkona. Panostamme psyykkisiin oppimisympäristöihin, jotta kaikilla olisi hyvä
olla ja oppia sekä kehittyä. Ryhmät sijaitsevat kerrostalojen kivijalassa, erillisissä ryhmätiloissa. Tiloihin on luotu oppimiseen innostavat ympäristöt, pelit, kirjat, rakenteluleikit, liikuntavälineet
yms. ovat lasten käytössä. Nyt pääasiassa olemme siirtäneet toimintamme ja oppimisympäristöt Vuosaaren lähimetsiin ja puistoihin. Poijussa esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on
lähdetty kokeilemaan avointa metsäpedagogiikkaa.
Kaikilla ryhmillä on oma viikkosuunnitelma, johon kuuluu Aistiseikkailu-toiminta, musiikkileikkikoulu ikäryhmittäin, ulkoilua, liikuntaleikkikoulun ohjelmaa mukailevaa toimintaa ikäryhmittäin
sekä muuta lasten tarpeista ja toiveista nousevaa toimintaa. Päivät alkavat aamupiirillä noin klo 9, josta jatketaan viikko-ohjelman mukaiseen päivittäiseen toimintaan. Hyödynnämme
toiminnallisina menetelminä ryhmä- ja pari työskentelyä muun muassa musiikissa ja liikunnassa. Korostamme metsässä ja luonnossa tapahtuvaa toimintaa, joten toimintamme tapahtuu
pääasiassa luonnossa.
Käytämme liikuntaan ja liikkumiseen Vuosaaren urheilutalon tatamia sekä luisteluun Vuosaaren jäähallia ja luonnonjäitä. Lähialueiden metsät, puistot ja kirjasto ovat ahkerassa käytössä.
Liikumme ja retkeilemme paljon ja opetamme lapsia liikkumaan luonnossa ja liikenteessä. Kutsumme päiväkotiin myös musiikki- ja teatteriesityksiä sekä käymme mahdollisuuksien mukaan
ulkopuolisissa tilaisuuksissa Vuotalossa ja vastaavissa paikoissa tilanteen ja tarpeen mukaan.
6. Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö
Leikki on lapselle yksi tärkeimmistä oppimisen ja kehittymisen muodoista. Tuemme leikin aloittamista ja ohjaamme leikkiä. Järjestämme aikaa pitkäkestoiselle leikille. Osallistumme itse aikuisina
leikkiin aina tarvittaessa. Annamme aina mahdollisuuden myös oma-aloitteeseen vapaaseen leikkiin. Järjestämme tilaa ja leikkivälineitä erilaisiin leikkeihin. Luonnossa kannustamme etsimään
erilaisia luonnon materiaaleja leikkien materiaaleiksi.
7. Leikin merkitys
Lapsi oppii leikkien, joten leikin merkitys Poijun varhaiskasvatuksessa on lapselle suuri. Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle. Leikki on lapsen
luonteinen tapa toimia, osallistua ja oppia. Leikissä voi harjoitella erilaisia taitoja ilman epäonnistumisen pelkoja. Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita ja leikki tuottaa lapsille mielihyvää.
Varhaiskasvatushenkilöstölle leikkien havainnoiminen antaa valtavasti tietoa lapsista ja heidän tarpeistaan.
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Yksikön toimintakulttuuri esiopetuksessa
8. Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Poijussa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan.
Lapsia ja henkilökuntaa kannustetaan rohkeasti jakamaan ajatuksiaan ja
kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. Oppivassa yhteisössä arvostetaan
kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä. Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja
sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden
kokemukset vahvistavat yhteisöä.
Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo
edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen
kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös
virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämistä ja
hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä lapset voivat luoda myönteisen ja realistisen
käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa
yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan
istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan leikin kautta oppimiseen syventymistä,
oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.
Poijussa toimimme yli ryhmärajojen. Olemme kaikki yhdessä Poijulaisia ja niin
aikuiset kuin lapsetkin tuntevat olonsa turvalliseksi toistensa seurassa. Tämä
kannustaa ja rohkaisee yhdessä toimimiseen sekä oppimiseen.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin varhaiskasvatuksessa
Henkilöstö osallistuu aktiivisesti ja tiedostavasti sekä havainnoiden lasten leikkeihin.
Henkilöstön läsnäolo leikeissä ehkäisee kiusaamista ja edesauttaa lasten
ryhmäytymistä ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
Oppimisympäristöä ja leikkejä rikastetaan ja muokataan, leluja yhdistellään leikeissä
eikä leikkejä rajoiteta. Henkilöstö tukee erilaisten leikkiryhmien ja –parien
muodostumista. Metsät ja luonto luovat rikkaat oppimisympäristöt leikeille. Leluja ja
tarvikkeita voi viedä sisältä ulos metsiin ja luoda siellä mielikuvitusrikkaita leikkejä.
Lasten kanssa harjoitellaan myötätuntotaitoja ja rakentavaa ristiriitatilanteiden
ratkaisemista. Tunnekortit, kirjat, sadutus, draama, tarinat ja laulut edesauttavat
taitojen oppimista.
Meillä on käytössä yhteinen kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jonka menetelmät ovat
ryhmillä käytössä. Kiusaamisen esiasteisiin puututaan välittömästi ja
kiusaamiskulttuurin syntymistä ehkäistään pedagogiikan keinoin.
Toimintasuunnitelma 2022-2023
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin esiopetuksessa
Henkilöstö osallistuu aktiivisesti ja tiedostavasti sekä havainnoiden lasten leikkeihin. Henkilöstön läsnäolo leikeissä ehkäisee
kiusaamista ja edesauttaa lasten ryhmäytymistä ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
Oppimisympäristöä ja leikkejä rikastetaan ja muokataan, leluja yhdistellään leikeissä eikä leikkejä rajoiteta. Henkilöstö tukee
erilaisten leikkiryhmien ja –parien muodostumista. Metsät ja luonto luovat rikkaat oppimisympäristöt leikeille. Leluja ja
tarvikkeita voi viedä sisältä ulos metsiin ja luoda siellä mielikuvitusrikkaita leikkejä.
Lasten kanssa harjoitellaan myötätuntotaitoja ja rakentavaa ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Tunnekortit, kirjat, sadutus,
draama, tarinat ja laulut edesauttavat taitojen oppimista. Keskustelemme paljon ja haemme yhteisiä ratkaisuja ja erilaisia
toimintamalleja ristiriitatilanteiden ratkaisuihin.
Meillä on käytössä yhteinen kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jonka menetelmät ovat ryhmillä käytössä. Kiusaamisen
esiasteisiin puututaan välittömästi ja kiusaamiskulttuurin syntymistä ehkäistään pedagogiikan keinoin.
• Yhteisöllinen oppilashuolto Poijun esiopetuksessa.
Meille on tärkeää luoda Me-henki esiopetusryhmässä. Seuraamme ja havainnoimme vahvasti jokaisen lapsen hyvinvointia,
kaverisuhteita ja yhteistoiminnallisa taitoja. Toimintakulttuurissamme tuetaan vahvasti lasten omatoimisuuden kehittymistä
sekä ryhmässä toimimista. Keskustelemme paljon ja haemme ratkaisuja toimintamalleihin lapsilta aikuisen tukemana.
Teemme paljon yhteistoiminnallisa projekteja, jotka lisäävät me-hengen syntymistä sekä toisten huomioimista oman
toiminnan sisällä. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme lasten tarpeiden mukaan. Meille on tärkeää, että
jokainen tuntee olevansa yksilönä ryhmän jäsen ja uskaltaa tuoda omat ajatuksensa ja mielenkiintonsa ryhmässä esiin.
• Yksilökohtainen oppilashuolto Poijun esiopetuksessa.
sisältää lapselle annettavat terveydenhoitopalvelut neuvolan kautta, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä
yksittäistä lasta koskevan monialaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän palvelut. Tavoitteena on seurata ja edistää lapsen
hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Oppilashuollolla on tärkeä merkitys varhaisen
tuen turvaamisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan
suostumukseen.

Toimintasuunnitelma 2022-2023
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Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja esiopetus
Kaikilla lapsilla on kaveri päiväkodissa ja esiopetuksessa
Henkilöstö työskentelee hyvän lapsiryhmätuntemuksen saavuttamiseksi osallistumalla leikkeihin leikkikaverina, tukemalla lasten vuorovaikutusta leikin sisältä käsin,
kirjaamalla havainnot lapsista yhdessä arvioitaviksi, ja tekemällä havainnoistaan ryhmädynamiikkaa havainnollistavia sosiogrammeja. Tehtyjä havaintoja ja saatuja
tietoja hyödynnetään kaverisuhteiden luomisessa ja ylläpidossa.
Jokaisen osallisuus ja oikeus itseilmaisuun varmistetaan
Yksikön ryhmät valitsevat sopivia keinoja pitää kokouksia lasten kanssa niin, että jokaisen ääni pääsee kuuluville / näkemys pääsee esiin. Näitä keinoja voivat olla
mm. lasten kokoukset, joissa on kuvallinen keskustelupohja ja arviointimenetelmä, kahdenkeskiset suunnittelu- ja arviointihetket lapsen ja aikuisen kanssa sekä
lapsen vahvuuspohjainen itsearviointi, pedagoginen dokumentointi ja leikki.
Myönteinen kohtaaminen ja vuorovaikutus päivittäin
Jokainen lapsi vastaanotetaan yksilöllisesti huomioiden. Yhteys lapsiin luodaan ja sitä ylläpidetään tietoisesti. Lasten leikit ja muu toiminta huomioidaan positiivisesti
ja lapsen vahvuuksia korostetaan. Lasta kehutaan pienistäkin onnistumisista ja toivottua oppimista vahvistetaan positiivisella huomiolla. Kohtaaminen on sensitiivistä
ja yksilöllistä.
Oppimisympäristön moninaisuus ja toimintakulttuuri ulkona
Käytämme materiaaleja ja aineistoja, joissa on mahdollisimman monipuolisesti erilaisia hahmoja, perhesuhteita, kulttuuritaustoja ja fyysisiä ominaisuuksia.
Huomioidaan vammaisuus, rodullisuus ja sukupuolen moninaisuus leikeissä, lauluissa ja kirjoissa. Leikkejä ohjataan sukupuolisensitiivisesti.
Normittavan kielenkäytön vähentäminen ja henkilöstön normitietoisuuden lisääminen
Henkilöstö ottaa vastuun kielenkäyttönsä arvioinnista ja tiedostamisesta. Suomalaisuudesta puhuttaessa huomioidaan se, etteivät kaikki suomalaiset puhu suomea
äidinkielenään. Lapsia ei jaotella tyttöihin ja poikiin. Lapsista käytetään sukupuolittunutta sanastoa vain lapsen itse sitä halutessa. Lapsista puhutaan lapsina,
ystävinä, kavereina ja niin edelleen.
Sukupuolen moninaisuus huomioidaan kehokasvatuksessa. Kehonosista puhutaan niiden oikeilla nimillä eikä kehonosia sukupuoliteta.
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Toimintakauden tavoitteet
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet:

1. Yksityisen toimipisteen hyvinvointitavoite (kaupungin strategiasta johdettu):
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee. Parannamme lasten ja nuorten hyvinvointia kaupunkiyhteisesti
monialaisin toimenpitein ja osallisuutta vahvistamalla.
tavoite: jokaisella lapsella on vähintään yksi kaveri.

2. Yksityisen toimipisteen kestävän tulevaisuuden tavoite (kaupungin strategiasta johdettu):
Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta.
tavoite: lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Kestävän tulevaisuuden Kettu –materiaali otetaan käyttöön kolmen ketun osalta.

3. Yksityisen toimipisteen asettama oma tavoite:
Tavoittelemme toiminnassamme rentoutta ja kiireettömyyttä
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Lapsen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja
perusopetukseen
• Lapsiryhmien muodostaminen
Lapsiryhmät muodostetaan pääasiallisesti ikätasoisesti ja tarpeen vaatiessa pedagogisin perustein. Vasoissa on yksikön 12 nuorinta lasta. Mini-Laamoissa
3-4 vuotiaita, Laamoissa 4-5 vuotiaita ja Guanakoissa 5-6-vuotiaat.
• Ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo yhdessä huoltajien kanssa
Ryhmästä toiseen on helppo siirtyä. Ryhmissä on samat käytänteet ja toimimme paljon yhdessä, joten kaikki aikuiset ovat lapsille tuttuja. Vasoista siirrytään,
kun Laamoissa on tilaa ja uusia pieniä olisi aloittamassa. Guanakoihin siirrytään joko viskari-iässä tai eskari-ikäisenä elokuussa. Tämä siirtyminen riippuu
esikoululaisten yhteismäärästä. Poijussa on mahdolliisuus osallistua kaksivuotiseen esiopetukseen Guanakoryhmään siirtyillä 5-vuotiailla.
• Lapsen vasun ja Leopsin laadintaan liittyvät yhteiset toimintatavat
Vasu-lomakkeina käytetään Helsingin kaupungin omia lomakkeita. Aloituskeskustelu tutustumisjakson aikana tai heti sen päätyttyä. Ryhmän
varhaiskasvatuksen opettaja pitää lapsen vasu- tai leops - keskustelut yhdessä huoltajien kanssa lokakuun loppuun mennessä. Vasu-suunnitelmat
arvioidaan tarvittaessa toimintavuoden aikana. Leops arvioidaan aina keväällä ja tarvittaessa vuoden vaihteessa. Hyve 4 – tehdään, kun lapsi on
menossa neuvolan nelivuotistarkastukseen.
• Esiopetusryhmien muodostaminen, esiopetuksen alueellinen yhteistyö ja opinpolun jatkumo
Esiopetusryhmä muodostetaan vanhoista Poijulaisista ja mahdollisista uusista tulokkaista. Esiopetusryhmän minimikoko on 7 lasta. pienempää ryhmää ei
Poijuun pysty lain mukaan muodostamaan.
Esiopetuksen henkilöstö osallistuu alueellisiin koulutuksiin. Lähikouluna meillä toimii Puistopolun peruskoulu. Esiopetuksessa on kuitenkin lapsia eri
lähikoulujen alueilta, joten lapsia lähtee useaan eri kouluun. Tulevien koulujen opettajiin olemme yhteydessä esiopetusvuoden päättyessä vanhempien
luvalla.
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Viestintä ja yhteistyö
• Viestinnän toteuttaminen toimipisteessä:
Käytämme pääasiassa sähköpostitse tapahtuvaa viestintää. Lisäksi päivittäin vaihdettavat kuulumiset lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Lisäksi kotisivuilla on paljon informaatiota
toiminnasta. Ilmoitustauluilta löytyy myös tärkeää viestintää
• Yhteistyö huoltajien kanssa:
Huoltajia kuunnellaan Leops ja Vasu-keskusteluissa. Heillä on mahdollista esittää omia ajatuksiaan aina, kun siltä tuntuu kasvotusten, viesteitse tai sähköpostitse. Huoltajille suunnitellaan yhteisiä
toimintoja, joihin koko perhe voi osallistua. Arvostamme avointa ja suoraa yhteistyötä vanhempien kanssa. Johtajaan/palveluntuottajaan ja henkilökuntaan on helppo olla yhteydessä ja yhteistyö on
sujuvaa.
Palveluntuottajat toimivat päiväkodissa johtajana ja esikouluopettajana sekä kokkina, joten ovat helposti ja nopeasti tavoitettavissa tarvittaessa.
• Yhteistyö yhteistyötahojen kanssa:
Teemme yhteistyötä neuvoloiden, psykologien ja terapeuttien kanssa tarvittaessa. Lisäksi yhteistyökumppaneina on alueen kirjasto, uimahalli, jäähalli ja Vuosaaren Viikingit. Käytössämme on
myös kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Yhteistyö on luotettavaa ja toimivaa.
• Toiminnan dokumentoiminen ja arvioiminen yhdessä lasten ja huoltajien kanssa:
Toiminnan pedagogisuus näkyy meillä jatkuvasti arjessa: vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö sekä oppimisympäristötä
•

Pedagogista arviointia tapahtuu jatkuvasti havainnoiden lapsia ja heidän toimintaansa syksyllä tehtyjen vasujen pohjalta.

•

Työntekijät arvioivat omaa toimintaansa päivittäin (tarvittaessa myös työyhteisön ja omistajien kanssa) ja muuttavat sitä tarvittaessa paremmin toimintaan sopivaksi.

•

Tiimipalavereissa ja keskusteluissa vanhempien kanssa arvioidaan ryhmien toimintaa.

•

Kasvattajayhteisön toimintaa arvioidaan varhaiskasvatuksen opettajien pedagogisista palavereissa kuukausittain.

•

Keväällä toimintaa arvioidaan laajemmin (vuorovaikutus alaisten kanssa, ryhmissä vallitseva ilmapiiri, pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö sekä oppimisympäristöt).

•

Päiväkodin johtaja/omistajat johtavat koko arviointiprosessia ja huolehtivat, että arviointia tapahtuu ja että toiminta ja sisällöt ovat suunnitelmien mukaisia.

•

Kaikki suunnitelmat ja ohjeistukset dokumentoidaan mappeihin tai pilvipalveluihin

• Esiopetuksen yhteistyötahot ja yhteistyökoulu:
esiopetuksen kuraattori Hanna-Mari Sipiläinen hannamari.sipilainen@hel.fi
esiopetuksen psykologi Nea Riikonen nea.riikonen@hel.fi
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