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Perustiedot 

 

Päiväkoti Les Galopins on yksityinen päiväkoti Helsingissä, Kannelmäen 
kaupunginosassa. 
Les Galopins aloitti toimintaansa elokuussa 2003 ryhmäpäiväkotina, 
Malminkartanossa ja muutti isompaan toimitilaan vuonna2009. 
 
Päiväkodissamme lapsi saa lapsilähtöistä, kodinomaista ja turvallista hoitoa. 
Jokainen lapsi otetaan huomioon yksilönä ja jokaiselle lapselle tarjotaan 
tasapuolisesti rakkautta ja rajoja. Vuorovaikutus lasten perheiden ja henkilökunnan 
välillä toimii joustavasti, suomen-, ranskan tai englantikielellä. Yhteistyö on avointa 
ja kiinteää. 
Pääpainopisteemme on ranskan kieleen ja kulttuuriin tutustuminen ympäristössä 
joka palvelee lapsen hyvinvointia. 
 
 

Päiväkodin nimi: Suomalais-ranskalainen päiväkoti  ”Les Galopins” 

 

Päiväkodin osoite: Hanuripolku 3, 00420 Helsinki 
 

Puhelin numero : 09 440 407 

Internet osoite :  www.lesgalopinspk.com  

Päiväkodin vastuuopettaja: Merja Taivassalo 

 

Vastuuopettajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero:  galopins@lesgalopinspk.com / 044 744 62 14 
 

 

 

 
  

http://www.lesgalopinspk.com/
mailto:galopins@lesgalopinspk.com


 TOIMINTASUUNNITELMA  2018 – 2019  Päivitetty 21.12.2018 
 

4 
 

Lapsi ryhmät 
 

Lapsiryhmät muodostetaan lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. 

Les Petits Lapins (Puput) 1,5-3 vuotiaat (enintään 12 hoitopaikkaa ja 3 kasvattajaa)  

Les Coccinelles (Leppäkertut) 3-4 vuotiaat (enintään 14 hoitopaikkaa ja 2 

kasvattajaa) 

Les Grenouilles (Sammakot) 4-5 vuotiaat (enintään 16 hoitopaikkaa ja 2 

kasvattajaa). 

Tänä toiminta vuonna meillä ei ole esikouluryhmää. Niin kuin joka vuosi, olemme 

hakeneet lupaa järjestää esiopetusta seuraavalle lukuvuodelle. 

Henkilökunta 
 

Toimitusjohtaja (lähihoitaja): Gilles Galibert 
Kaksi lastentarhanopettajaa: Merja Taivassalo ja Cécile Cissac 
Yksi lähihoitajaa: Ouafaa El Hakim 
Neljä lastenhoitajaa: Zeynep Tosun, Thomas Foussier (oppisopimuksella), Claude 
Jacquelin ja Anaëlle Salün. 
Kaksi päiväkotiapulaista: Rabia El Mahboul ja Nadia Mellal. 

Haku  
 

Haku tehdään päiväkodin omalla hakulomakkeella. Perhe kutsutaan 
tutustumiskäynnille. Toimintavuoden aikana paikka tarjotaan tilasta ja resursseista 
riippuen vaikka heti.  
Yleisimmät aloittamisajankohdat ovat tammikuu ja elokuu. Elokuulle paikat 
tarjotaan huutikuussa ja hoitosopimus allekirjoitetaan ennen kesälomaa.  
Tällä hetkellä hoitomaksu on vanhemmille maksimissaan 304,75€/kk . 
Helsinkiläiset perheet joiden hoito-oikeus on rajoitettu 20 tuntiin voivat hakea 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta oikeutta laajempaan hoitoon. 
Hoitosopimuksen allekirjoitettuaan ja laajempaan hoitoon oikeuspäätöksen 
saatuaan, perhe voi hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea.  
Hoidon voi aloittaa vaikka Kelan päätös yksityisen hoidon tuesta ei olisi vielä tullut. 
Sen lisäksi, Helsinkiläisten 5 vuotiaiden lasten perheet saavat 117,00 €/kk 
ylimääräistä tukea joka vähentää vanhempien maksua 187,75 €/kk. 
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Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman  

Laatiminen 
 

Toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme 

pedagogisesti käytännössä aiotaan toteuttaa. Toimintasuunnitelma on ytimekäs 

käytännön varhaiskasvatustoiminnan kuvaus. 

Toimintasuunnitelma nojaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) ja 
Helsingin Varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä varhaiskasvatusta koskeviin yleisiin 
säädöksiin ja lakeihin. Toimintasuunnitelmamme on laadittu sekä suomen kielellä 
että ranskankielellä. Se julkaistaan päiväkodin omilla Internet-sivuilla sekä 
paperiversiona toimitiloissamme. 
 
Toimintasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet päiväkoti Les Galopinsin 
henkilökunta, lapset ja lasten huoltajat. Olemme ottaneet sitä laadittaessa 
huomioon lasten ja heidän huoltajiensa mielipiteet sekä toiveet, joita olemme 
keränneet lapsen varhaiskasvatussuunnitelman valmistumisprosessin aikana kyselyn 
ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta. 
 
Arvioimme ja kehitämme toimintasuunnitelmaamme jatkuvasti lapsilta ja huoltajilta 
saamamme palautteen avulla. 
Arviointiin ja kehittämiseen vaikuttavat lisäksi henkilöstön näkemykset ja 
kokemukset. 
 

1. 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. 

 

a. Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 
 

‣ Pieni päiväkoti mahdollistaa, että kaikki tuntevat toisensa. Tämä luo lapselle 
turvallisuuden tunteen ja auttaa hänen sosiaaliseen kehitykseensä. 
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‣ Pieni talo mahdollistaa sen, että lapset voivat vierailla toisissa ryhmissä päivän 
aikana leikkimässä, laulamassa, syömässä ja saadakseen näin lisää vuorovaikutusta 
ja kokemuksia. 
 

‣ Kaikki tunteet ovat sallittuja. Autamme lapsia tunnistamaan ja käsittelemään niitä. 
Isommat auttavat ja tukevat pienempiä. 
 

‣ Annetaan lapselle mahdollisuus osallistua arkielämän tehtäviin ikätasonsa 
mukaisesti: 

- Ruokailun aikana lapsi tulee itse hakemaan ruokalautasen, kaataa itse 
maidon (ei kielletä siksi että VOI tulla sotkua), oppii itse ottamaan 
salaattia sen verran kuin hän pystyy syömään ja lopuksi vie omat astiat 
kärryyn. 
- Sisä- ja ulkoleikkien aikana lapsi harjoittelee leluista, 
askartelutarvikkeista huolehtimisesta ja jälkien siivoamisesta. 
- lepoaikana isommat lapset saavat itse asettaa nimikoidut sängyt 
paikoilleen ja laitaa niihin omat lakanat. Silloin on hyvä aika harjoitella 
yhteistyötä kavereiden kanssa. 
- Koko päiväkodin yhteiseen toimintaan kuuluu esimerkiksi kuukauden 
syntymäpäiväsankareiden juhlistaminen kakkujen leipomisella. 
- Pukemisen aikana, harjoitellaan huolehtimaan omista ja muiden 
tavaroista. 
 

Aikuiset näyttävät mallia tekemällä arkiaskareita lasten nähden! Myös toisten 
auttamiseen kannustetaan. 

 

‣ Siirtymätilanteet kuten vessakäynnit, ulos menot ja sisälle tulot porrastetaan, näin 
luodaan lapselle rauhallinen siirtyminen toiminnasta toiseen. 
 
Päiväkoti Les Galopinsin yhteisiä tavoitteita ja päämääriä lapsilähtöisyyden 
suhteen: 
 
Kunnioita lasta persoonana: kaikki lapset ovat erilaisia, ja heillä on erilaiset tarpeet. 
Huomioimme tämän suunnitellessamme ja toteuttaessamme toimintaa. Kaikkien ei 
tarvitse sopia yhteen muottiin ja kaikkien ei tarvitse tykätä kaikesta; kunnioitamme 
jokaisen omaa luonnetta. Aina toiminta ei voi olla mieluista vaan kannustamme lasta 
kokeilemaan uusiakin asioita, mutta viime kädessä aikuinen on aina vastuussa 
kokemuksen turvallisuudesta. Lapsi ei osaa arvioida päätöstensä seuraamuksia. 
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Anna lapselle läheisyyttä: Luomme lapselle turvallisen olon antamalla hänelle 
hellyyttä, pitämällä sylissä, silittelemällä ja juttelemalla. Olemme huomaavaisia, 
kuuntelemme lasta ja olemme sekä fyysisesti, että henkisesti läsnä. 
 
Sopivasti rajoja: Olemme luoneet yhteiset pelisäännöt, joista pidetään kiinni. Ne 
esitellään, selitetään, toistetaan ja muistutetaan tarvittaessa vuoden ympäri. 
Kun pelisääntöä on rikottu, otetaan lapsi erilleen, palautetaan säännöt mieleen ja 
varmistetaan, että hän ymmärtää miksi hänen käytöstään ei voida hyväksyä. 
 
Toimintatuokiot: lapsi voi vapaasti osallistua järjestetylle tuokioille. Hän voi myös 
ehdottaa itse aktiviteettia tai teemaa mielenkiintonsa mukaan. Meidän tehtävämme 
on saada lapsi osallistumaan aktiivisesti ryhmän toimintaan. Kannustetaan hänen 
luovuuttaan ja herkkyyttään.  
 
Ole lapselle rehellinen: vaikeistakin asioista puhutaan suoraan. Lasta ei kuitenkaan 
saa pitää pikkuaikuisena. Avoimeen keskusteluun kuuluu myös sekin, että lapsen 
negatiiviset tunteet ovat sallittuja. Myös aikuisen tulee osata tarvittaessa pyytää 
anteeksi ja myöntää virheensä. 
 

b. Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 

 
Kannustamme leikkiin ja vielä enemmän vuorovaikutukseen.  
Leikkien kautta lapset saavat tutustua toisiinsa harjoittelemalla yhteissääntöjä. 
Aikuisen kanssa vuorovaikutuksessa lapsi tutustuu ranskan kieleen ja kulttuuriin. 
Vapaat leikit ovat myös tilanteita joihin aikuinen voi osallistua leikkijänä. Leikkiä ei 
voi pelkästä seurata sivusta vaan meidän on näytettävä uteliaisuutta. Mikäli lapset 
päästävät meidät mukaan leikkiin, on käytettävä mahdollisuutta tuoda ranskan 
kieltä käyttöön. Aikuinen on ranskan kielen päälähde.  
 

c. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

 
Lapsia ohjataan toisten kunnioittamiseen ja arvostamiseen, kaikki ovat tasa-arvoisia 
eikä kukaan ole ihmisenä toista huonompi tai parempi.  
Lasten ja vanhempien ehdotuksia sekä mielipiteitä arvostetaan ja otetaan huomioon 
toimintaa suunniteltaessa. Lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa 
laadittaessa kysytään toiveita ja kiinnostuksen kohteita, niitä pyrimme 
toteuttamaan. Päiväkodissa on palautelaatikko mihin vanhemmat voivat laittaa 
mielipiteitään sähköpostin lisäksi. 
Kaikkia sukupuolia kohdellaan saman lailla. Muun muassa, jokainen saa valita minkä 
leikin hän haluaa. Ei jaotella tyttöjen tai poikien tekemisiin. 
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Kasvattajat seuraavat leikkejä ja puuttuvat ristiriita tilanteisiin silloin kun lapset itse 
eivät kykene löytämään niihin sopivaa ratkaisua. 
 

d. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 
Päiväkodissamme monilla lapsilla on jo tuntemusta ja tietämystä muustakin, kuin 
suomalaisesta kulttuurista ja he tuovat näin oman lisänsä toimintayhteisöömme. 
Kaikilla lapsilla on erilainen kulttuuritausta sekä tavat ja tottumukset jotka 
vaihtelevat toisistaan. Kaikilla on oikeus olla ja näkyä. Yritämme näyttää että 
erilaisuus on rikkautta.  
 
Meille on jo muodostunut perinteeksi kulttuuriviikko joka on aina keväällä. Perheet 
esittelevät kotimaansa leikkejä, tarinoita, ruokia, vaatteita, yms. mielenkiintoisia 
asioita erilaisista asioista ja tavoistaan toisille lapsille ja heidän perheilleen. 
Kielen merkitys on lapsilla tärkeässä asemassa, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi on 
yksi perusasioista. Vaikka ranskankieli on meillä keskeisessä asemassa, on todella 
tärkeää, että kaikki tulevat ymmärretyiksi. 
 

e. Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa 
 

Yhdessä luomme turvallisen ja viihtyisän ilmapiirin, jossa niin lapsilla kuin 
aikuisillakin on mukavaa toimia yhdessä. 
Lapsia ja vanhempia kuunnellen otamme huomioon heidän toiveitaan, jotka lisäävät 
sekä viihtyvyyttä, että hyvinvointia.  
 

Yhdessä pidämme paikat siistinä ja aikuinen pitää huolen, etteivät rikkinäiset tai 
vaaralliset esineet joudu lasten käsiin. 
Lasten kanssa keskustellaan turvallisuusasioista ja harjoitellaan yhdessä sääntöjä. 
Päivittäin suoritetaan leikkipihan tarkistus vaarojen välttämiseksi. 
 

Lasten kanssa harjoitellaan kierrätystä ja roskien lajittelua. Opettelemme 
käyttämään tavaroita hyvin, ettei niitä tarvitse heittää roskiin ja muutoinkin 
harjoitellaan materiaalien ekologista kuluttamista. Kierrätysmateriaaleja 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lasten kanssa, eikä kaikkien hankittavien 
tavaroiden aina tarvitse olla uusia. Aikuisen oma esimerkki on tärkeässä asemassa. 
 

Ensiapukurssi ja hygieniapassi ovat jo olleet aikaisemmin suoritettuja päiväkodin 
kehittämispäivillä. Tänä syksynä henkilökunta on pohtinut ja suunnitellut lapsen 
lähietsintäohjeita ja laatinut vahinkotapahtumasta raportointilomakkeen.  
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f. Oppimisen alueet 

i.  Kielten rikas maailma:  
 

Pääpainomme kielen kehityksessä on vuorovaikutuksellisessa kanssakäymisessä 
lasten kanssa. Pyrimme tukemaan lasten kielellistä kehitystä arjessa keskustelun, 
asioiden nimeämisen ja tekojen sanoittamisen avulla. Kieltä rikastuttaa ja tukee 
lasten kirjallisuus, lorut, sadut, laulut ja leikit useamman kerran päivässä. 
Havainnollistamme toimintaamme kuvin lasten kehitystason mukaan, ne ovat apuna 
myös ranskankieleen tutustumisessa.  
Käytämme paljon kuvakortteja, kuvituksia, symboleja, elekieltä, jotka tukevat ja 
auttavat lasta ymmärtämään viestiämme vieraalla kielellä.  
 

ii. Ilmaisun monet muodot:  
Varhaiskasvattajina tarjoamme lapsille monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa 
itseään taiteen eri keinoin. Toimintakausille suunnitellaan teemoja ja aiheita joihin 
sisältyy niin musiikkia, draamaa, liikuntaa kuin kädentaitoja. Nämä toteutuvat 
monipuolisesti viikoittain erilaisten ohjattujen toimintojen kautta tai vapaasti 
leikkien. 
Nämä ovat hauskoja ja tehokkaita tapoja korostaa työskentelyä kielen ympärillä. 
 

iii. Minä ja meidän yhteisömme: 
On tärkeää avoin ja rehellinen yhteistyö vanhempien kanssa, jotta voimme tarjota 
lapselle turvallisen ja tasa-painoisen kasvuympäristön. Jokapäiväisen 
kanssakäymisen lisäksi pidetään vanhempien kanssa Vasu-keskustelut vähintään 
kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa järjestetään aikaa muille keskusteluille, mikäli 
tilanne niin vaatii. Toimintavuoteen sisältyy monia eri tapahtumia, joita 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa: isien- ja äitienpäivän 
aamupalat, Halloween-, joulujuhla, karnevaali, kulttuuriviikko ja kevään 
päättäjäisjuhlat. 
 
Esimerkiksi kulttuuriviikon aikana lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua erilaisiin 
kulttuureihin, perheisiin ja yksilöihin, ja heidän toimintatapoihinsa. Tällä tavoin 
työskentelemme lapsen sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön ympärillä. Hän alkaa 
ymmärtää, että olemme kaikki erilaisia. Kunnioitamme ja arvostamme kaikkien 
elämäntapaa. 
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Tavoitteemme näiden juhlien suunnittelussa on antaa vanhemmille mahdollisuus 
jakaa lapsensa kanssa yhteisiä hetkiä, lapsen omassa tutussa päivittäisessä 
ympäristössä.  
 

iv. Tutkin ja toimin ympäristössäni:  
Yksi tavoitteista on auttaa lasta tarkkailemaan, analysoimaan ja ymmärtämään 
ympäristöään. 
Menemme ulos säästä riippumatta. Hyödynnämme läheistä ympäristöä (Kanneltalo, 
metsä...). Käymme kaupungin tarjoamissa paikoissa (puistot, museot, 
kulttuurikeskus, ym.). Retkillä vahvistamme lapsen luontosuhdetta ja opetamme 
häntä vastuullisuuteen. 
Lasten kognitiivisia ja matemaattisia taitoja kehitetään esimerkiksi rakentelemalla, 
muistipeleillä, palapeleillä, roolileikkeillä tai askartelutuokioilla. 
Nämä osa-alueet kehittyvät luonnollisesti jokapäiväisessä elämässä (laskemme 
esineitä, lapsia, jne.). Päivittäisen piirin aikana tutustumme aikakäsitykseen 
rutiinitoiminnoilla (päivämäärä, ateria, päivänlepo, jne.). Avaruudellista 
hahmottamista käsitellään tilojen (esim. liikuntasalin) järjestettävyyden ja siellä 
ehdotettujen toimintojen avulla.  
Retkien aikana lapsille opetetaan liikenneturvallisuuden perusteita. 
 

v. Kasvan, liikun ja kehityn: 
Me annamme lasten liikkua ja kokeilla asioita monipuolisesti. Emme rajoita liikaa, 
mutta otamme kuitenkin turvallisuuden huomioon. Omalla toiminnallamme ja 
asenteillamme vaikutamme lasten asenteisiin liikuntaa kohtaan. Innostamme lasta 
liikkumaan kykyjensä mukaan. Arvostamme erityisesti arkiliikkumista ja osaamme 
hyödyntää päiväkodin tiloja ja lähiympäristöä liikkumiseen.  
Retkillä on helppo tutustua turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Ulkoilemme kaksi 
kertaa päivässä, aamulla ennen lounasta ja iltapäivällä, välipalan jälkeen. 
 
Tarjoamme perinteistä suomalaista ruokaa. Aamiainen ja välipala valmistetaan 
päiväkodissa. Huolehditaan, että kaikki lapset saavat mahdollisuuden tutustua ja 
tottua monipuolisesti erilaisiin makuihin. Rohkaistaan maistamaan!  
Opitaan arvioimaan kuinka paljon jaksaa syödä ja syömään lautanen tyhjäksi ettei 
ruokajätettä syntyisi ollenkaan. Koko ryhmälle tarjotaan keksi jälkiruoaksi, mikäli 
ryhmän ruokajätteen määrä on nolla.  
Ruokailu on seurallinen hetki jolloin vuorovaikutusta ja myös toisten huomioimista 
on hyvää harjoitella. Ruokailu aloitetaan yhdessä, silloin kun jokaisella on lautanen 
edessään ja on toivotettu ”hyvää ruokahalua!”.  
Nautitaan ruoasta kiireettömästi. 
Aistiprojektin kautta järjestämme makuviikon, jolloin herkistämme lapsia erilaisiin 
makuihin ja kehitämme heidän maku- ja hajuaisteja. 
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Pidämme erittäin tärkeänä yleisiä hygienian sääntöjä. Pestään kädet säännöllisesti 
(wc: n jälkeen, ennen ateriaa ja sen jälkeen, retkien jälkeen...). Lapset kannustetaan 
huolehtimaan itsestään ja tavaroistaan sekä pyytämään apua tarvittaessa. 
Valtaosa opettajista puhuu ranskaa, mutta ymmärtää myös suomea ja pystyy 
tarvittaessa vastamaan suomen kielellä.  
 

Päiväkodissamme kaikki lapset lepäävät, koska lepo on tärkeää lapsen kasvulle ja 
kehitykselle. Vaikka uni ei tulisikaan, hetken rauhoittuminen on hyväksi kaiken 
touhun keskellä. 
Tarjoamme päivittäin aktiviteetteja, pelejä, luku- ja lauluhetkiä jotka tukevat lapsen 
kognitiivista, motorista, sensorista ja emotionaalista kehitystä. 
 

2. Laaja-alainen osaaminen 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle 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. 

Edellä mainitut toisiinsa liittyvän oppimisen alueiden kautta lapsi kehittää seuraavat 
taidot omilla ehdoillaan. 
 

a) Ajattelu ja Oppiminen 
”Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja 

muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tiedon hankinta, 

jäsentäminen ja uuden luominen edellyttävät luovaa ja kriittistä ajattelua, jonka perustaa luodaan 

varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten ajattelun ja oppimisen taitoja.”  

Tuemme lasten ajattelua ja oppimisvalmiuksia ja kannustamme heitä esittämään 
kysymyksiä ja olemaan uteliaita yleensä. 
 

b) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
”Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa 

sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito 

kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. ” 

Opetamme lapsille vuorovaikutustaitoja ja yhteisössä toimimista yli ryhmärajojen. 

Omalla esimerkillämme annamme lapsille mallin myönteisistä 

vuorovaikutustaidoista. Rohkaisemme päiväkodissamme lapsia tutustumaan toisiin 

ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin.  Huomioimme toiminnassamme myös muut 

uskonnot ja kulttuurit. 
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c) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
”Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata 

heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä 

suhtautumista tulevaisuuteen” 

Tuemme lasten itsenäisyyden asteittaista lisääntymistä opettamalla arjen taitoja 
kuten pukemista, ruokailua ja omista tavaroista huolehtimista, lasten taitotaso 
huomioiden. Kannustetaan yrittämään itse, mutta rohkaistaan pyytämään myös 
apua tarvittaessa. Opetamme lasta lisäksi tunnistamaan ja hallitsemaan tunteita, ja 
kunnioittamaan omaa ja toisen kehoa. 
 
Ruokailu: Ruokailussa harjoitellaan hyviä tapoja ja uusia taitoja. Ruokapöydässä 
annetaan kavereille ruokarauha. Aamupala syödään yhdessä. Muut ateriat nautitaan 
omissa ryhmissä. 
Syöminen on hyvä keskustelutilanne. Joskus ääni nousee liikaa, harjoitellaan silloin 
kuiskaamista.  Jokaisessa pöydässä ruokailee aikuinen esimerkkiruokailijana ja 
ruokailun rauhoittajana. 
Aamupala ja välipala tehdään päiväkodissa. Tarjoamme lapsille 
terveellistä ja vähäsokerista ruokaa. Otamme välipaloja suunnitellessamme 
huomioon lasten ja huoltajien toiveet. Lounas toimitetaan joka päivä valmiina Fazer 
Food Serviceltä. 
Lapset saavat ottaa pidemmille retkille pienet retkieväät mukaan. 
 
Ulkoilu: Ulkoilemme säässä kuin säässä. Tavoitteenamme on saada päivässä 
vähintään kaksi tuntia ulkoilua. Runsaalla ulkoilulla takaamme lasten liikkuvuuden 
päivän aikana. 
 
Lepo: Päivälepoa varten kaikille lapsille on oma sänky. Päivälepo on joka päivä klo 
12.30-14.30. Klo 13.30 hereillä olevat lapset saavat nousta hiljaisiin leikkeihin. 
Jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus levähtää ja hiljentyä vilkkaan päivän 
keskellä. 
 

d) Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
”Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- 

ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.” 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. 
Innostamme lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös 
digitaalisissa, ympäristöissä. Esittelemme multimediavälineitä (tabletteja, kameraa, 
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projektoria...) tukemaan oppimisprojekteja, vahvistamaan ranskan kieltä ja 
tutustumaan ohjelmiston työkaluihin ja sanastoon. 
Leppäkertut ja sammakot menevät kirjastoon kerran kuukaudessa. Sieltä löydetään 
jokaiselle päivälle oma luettava tarina. Myös päivittäin laulamme ja luemme paljon 
päiväkodissa. 
 

e) Osallisuus ja vaikuttaminen 
”Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle 

tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta 

omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan 

elämään vaikuttavissa asioissa.” 

 
Opetamme lapsille jo päiväkodissa, että osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisössä 
ovat tärkeitä. Seuraamme Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaisia suosituksia säilyttäen samalla ranskalaiselle kulttuurille ominaisen 
ainutlaatuisuuden. 
Toimintamme on lapsilähtöistä. Lähestymme esimerkiksi sääntöjä aina lasten 
näkökulmasta, lasten kanssa yhdessä sopien. 
Hyödynnämme päiväkodissamme pienryhmätoimintaa. Pienessä 
ryhmässä toimiminen antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden tuoda äänensä 
kuuluviin ja takaa näin lapsilähtöisen toiminnan. Pienryhmätoiminta mahdollistaa 
lisäksi tehokkaan tilojenkäytön. Pienryhmätoiminta vaatii henkilökunnalta 
itsenäisyyttä, itseluottamusta, suunnittelua, organisointia ja kommunikaatiota. 
 
 

3. Oppimisympäristö 

 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja 

tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. 

Oppimisympäristö 

Mitä tiloja on käytössä? 

Miten oppimisympäristö vastaa ryhmän lasten tarpeisiin?  

Miten lasten osallisuus huomioidaan oppimisympäristön rakentamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa? 

Miten oppimisen kaikkiallisuus huomioidaan oppimisen ympäristöissä? 

Miten huomioimme koko kaupungin oppimisen ympäristönä? 

 

Lapsilukuun nähden meillä on erinomaiset tilat kaikenlaiseen toimintaan myös 

pienryhmissä.  
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Jokaisella ryhmällä on lepohuone ja oma luokkahuone (lukeminen, pelit, piiri, 

toiminta...). Tätä tilaa käytetään myös ruokailuun.  

Meillä on yhteinen liikuntasali jota käytetään vuorotelleen sisäliikuntaan. Siellä 
järjestetään myös muskari, juhlat, esitykset, näytelmät, vanhempainillat ja muut 
kokoukset tai ryhmien välisten tapahtumat (synttärikakun valmistelu ja 
synttärijuhlat). 
 
Lapsien kanssa yhdessä saadaan tilat viihtyisämmiksi laittamalla seinille kuvia ja 
taideteoksia jotka lapset ovat itse tuottaneet. 
Lelut ja askartelutarvikkeet ovat lasten saattavilla. Jumppavälineet ovat tarkoituksen 
mukaisia ja hyvässä käytössä. 
Pupujen ryhmällä on oma turvallinen sisäänkäynti, eteinen ja vessa tarvikkeineen. 
Leppäkertut ja Sammakot jakavat toisen eteistilan ja vessatilan. 
Jokaisella ryhmällä on oma kuivauskaappi. 
Lapset liikkuvat helposti huoneesta toiseen. Portti estää kuitenkin lapset 
pääsemästä yksin pupujen ryhmän vessoihin. 
 
Varhaiskasvattajilla on toimisto varustettuna tietokoneella. Tämä paikka 
mahdollistaa toiminnan suunnittelua ja vanhempien vastaanottamista erikseen 
luottamuksellisesti. 
 
Ulkona meillä on oma aidattu piha, hiekkalaatikkoineen, keinuineen ja 
kiipeilytelineineen. Asfaltti alue sopii hyvin pyöräilyyn, kun taas, hiekka- ja 
nurmikkoalueilla pelataan mieluummin palloa.  
Osaa pihasta ei käytetä lasten leikkeihin. Sinne on suunniteltu kasvimaa-alue. 
 
Päiväkoti sijaitsee metsän ja puiston lähellä näitä hyödynnetään säännöllisesti, 
rakennetusta lähialueesta voitaisiin mainita ainakin Kanneltalo jossa käydään 
elokuvissa, teatterissa, kirjastossa tai näyttelyissä. 
Kerran vuodessa vieraillaan Kaapelitehtaalla katsomassa Talvisirkusta.  
 
Tänä syksynä kävimme jo Tanssiteatteri Raatikossa ja koko päiväkotiväki vieraili 
Sirkus Finlandiassa.  
 
Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä esimerkiksi Helsingin keskustasta 
voimme käydä myös museoissa tai muualla, lasten kiinnostusten mukaan. 
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4. Leikki ja monipuoliset työtavat 

 

Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja 

oppimiselle. Henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja 

oppimisympäristöjä. Lapsilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen ja leikin iloa.  

Leikki ja sen merkitys 

Miten leikki näkyy ryhmässä, tilat, leikit ja mahdolliset sopimukset? 

Aikuisen rooli, havainnointi ja dokumentointi? 

 

Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia. Siitä syystä panostamme 
päiväkodissamme ohjatun leikin lisäksi vapaaseen leikkiin, ja pyrimme järjestämään 
aikaa lasten omaehtoiselle leikille joka päivä. 
Vapaa leikki on lapsen itsensä luomaa ja ohjaamaa. Vapaassa leikissä lapsi käy läpi 
oman elämänsä tärkeitä tapahtumia ja omia ajatuksiaan maailmasta. Usein aikuisen 
silmään se näyttää päämäärättömältä, mutta lapsen mielessä sillä voi olla suurikin 
merkitys. Vapaan leikin aikana aikuisella on mahdollisuus havainnoida lapsen ja 
tämän leikin kehitysvaihetta sivusta tai osallistumalla. Leikkiä seuraamalla aikuinen 
voi oppia lapsesta yllättäviä asioita. 
 
"Sellainen aikuinen on pöljä, joka ei osaa juoda tyhjästä muovikupista lapsen 
tarjoamaa kahvia" -Marjatta Kalliala 
 

 

5. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä lapsen 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: 

Pedagoginen dokumentointi 

Mitä ja miten arvioimme: 

 Työntekijän oma arviointi, tiimien toiminnan arviointi. 

 Lapsen itse arviointi omasta tekemisestään ja tarjolla olleesta toiminnasta 

sekä mitä haluaisi seuraavaksi. 
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 Oliko toiminta pedagogisesti perusteltua ja varhaiskasvatussuunnitelmien 

mukaista (vuorovaikutus lasten kanssa, ryhmässä vallitseva ilmapiiri, 

pedagogiset työtavat, toiminnan sisältö tai oppimisympäristöt)? 

 Lasten kasvun kehityksen ja oppimisen edellytysten toteutuminen 

 Kasvattajayhteisön toiminta 

Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita arvioidaan, miten 

ovat toteutuneet ja mitkä ovat seuraavat tavoitteet 

 

Ryhmän toiminnan arviointi 
 

Arvioimme miten onnistumme järjestämällä kehityspalavereja: 

- kerran viikossa kunkin ryhmän sisällä. 

- Kaksi kertaa kuukaudessa kunkin ryhmän edustaja vuorotellen. 

- Joka kuukauden lopussa on kaikki varhaiskasvatus- ja hallintohenkilöstö. 

 Havainnoimme ja osallistumme lasten leikkiin, saamme tietoa lasten 

keskinäisestä vuorovaikutuksesta, heidän kiinnostuksen kohteistaan ja 

elementtejä ryhmän varhaiskasvatuksellisiin sisältöihin. 

 Osaamme perustella toimintamme pedagogisen sisällön. 

 Varmistamme, että toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

periaatteille. 

 Toimintamme vastaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita sisältäen 

monipuolisesti kaikki oppimisen eri alueet. 

 Olemme dokumentoineet monipuolisesti lasten kanssa yhdessä toimintamme 

(kansio). 
 

a) Väliarviointi syksystä: 

Syksy meni hyvin, on tehty paljon asioita mitä oli suunniteltu kuten vierailtu 

kirjastossa, katsottu kaksi elokuvaa, kävimme laulamassa ranskalaisia lauluja lähellä 

olevan hoitokodin ikäihmisille jotka pitivät esityksestämme paljon. Halloween- ja 

joulujuhlat  saivat runsaasti positiivista palautetta vanhemmilta eli ne onnistuivat 

mainiosti. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä päiväkodin toimintaan, heitä 

kuunnellaan ja otetaan huomioon mahdollisimman paljon. Sirkuksessa käynti alku 

syksystä oli lasten mieleen. Teatterissa emme ole käyneet niin paljon, kun oli 

tarkoitus, mutta keväällä jatketaan teatterin parissa johon liittyy vanhempien, lasten 

ja päiväkodin aikuisten yhteinen teatteriprojekti joka vaatii vielä suunnittelemista. 

Lasten mielenkiinnon kohteita on kartoitettu ja heidän kanssaan keskusteluissa, 

seuraamalla leikkejä ja osallistumalla niihin sekä pitämällä kaikki aistit avoimina; 
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olemme tutkineet ötököitä, erilaiset soittimet ovat olleet mielenkiintoisia 

tuttavuuksia. 

Lasten etsintäsuunnitelma saatiin tehtyä, seuraavaksi tehdään kaikista lapsista 

henkilökortit joista näkyy hänen tärkeät tiedot ja tunnisteet vahinkotilanteiden 

varalle.          

Tammikuussa lapsiryhmien lukumäärä on edelleenkin kolme ja lapsia on Pupujen 

ryhmässä 10, Leppäkerttuja 13 ja Sammakoita 14,                     

Keväällä jatketaan toimintaa yhtä innokkaasti. 

 

 

6. Yhteistyö ja viestintä 
 

Yhteistyöllä tuetaan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä siten, että jokainen lapsi saa oman 

kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Vastuu yhteistyö toteutumisesta ja 

suunnitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä. He vastaavat myös siitä, että yhteistyötä 

toteutetaan monialaisesti. 

 

Yhteistyö ja viestintä 
 

Huoltajien osallisuus 
• Miten eri tavoin huoltajat saavat vaikuttaa toimintaan? 

Vanhemmilla on toimikunta joka järjestää yhteistapahtumia ja ehdottavat 

esimerkiksi retkikohteita. Vanhempaintoimikunta on toivonut ja saanut 

järjestää ulkopuolista muskariopetusta joka toteutuu torstaisin päiväkodin 

tiloissa. 
• Minkälaisia osallistumisen muotoja on suunniteltu? 

Myös kasvattaja tiimimme järjestää tapahtumia jolloin vanhemmat pääsevät 

osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. Äitien- ja isänpäivät ovat tilaisuuksia 

jolloin kutsutaan vanhemman nauttimaan aamiaista päiväkodissa lapsensa 

kanssa. Usein, kun lapsi on syönyt ja lähtenyt leikkimään, jotkut vanhemmat 

jäävät keskustelemaan keskenään. 
• Miten huoltajille viestitään toiminnasta? 

Huoltajille viestitään suullisesti lapsen kuluneesta päivästä. Meillä on myös 

internet portaali nimeltään ”Muksunkirja” jossa ilmoitamme lapsen-, ryhmä – 

tai päiväkodin tasolla. 

Toivomme myös vanhempia kertovan lapsestaan, jotta se voisi auttaa ja tukea 

häntä. 
• Miten huoltajat voivat osallistua toimintasuunnitelman tekoon? 
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Vanhemmat ovat osallistuneet toimintasuunnitelmaan tekoon 

haastattelemalla heidän lastaan ja täyttämällä meidän kehittämä ”kuvaus 

lapsesta kotona”- lomakkeen jossa koko perhe voi esittää odotuksiaan 

päivähoidosta.  
Monialainen yhteistyö 

• Mitä muita yhteistyökumppaneita ja minkälaisia yhteistyörakenteita yksiköllä on? 

 Lasten neuvolat: Hyve-lomake lähettäminen ja palautteen 

hyödyntäminen ja joskus lapsen henkilökohtaisen tuen järjestelyä 

 Muita suomalais-ranskalaisia päiväkoteja 

 Helsingin Ranskalais-Suomalainen Koulu: lapsi kuvaus sinne siirtyville, 

on ollut yhteistilaisuuksia jotka tapahtuvat ranskaksi. Viime vuonna yksi 

ryhmä leikkikoulusta tuli meille juhlimaan Halloweenia. Tämän vuoden 

yhteistapahtumaa on vielä suunniteltava 

 Muualle esikouluun siirtyville lapsikuvaukset 

 Vanhustenkoti kannelmäestä johon mennään pari kertaa vuodessa 

laulamaan ja viettämään yhteistä aikaa. Yksi heidän asukaista osaa 

myös ranskaa ja tulee päiväkotiin keskustelemaan lasten kanssa. 

 

 

7. Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen 

 
Lapsen varhaiskasvatuksen aloittaminen 

• Tutustuminen 

• Siirtyminen toiseen ryhmään tai päiväkotiin 

 

Vanhemmat varaavat aikaa tutustumiskäynnille puhelimitse tai sähköpostitse. 
Tilaisuudessa he voivat tutustua tiloihin ja varhaiskasvattajiin.  
Hoitopaikan saatuaan, täytetään ja allekirjoitetaan rekisteröintilomake ja 
päivähoitosopimus. 
 
Kotona heidän on täytettävä: 
     • lapsen tietoja koskeva tiedosto 

• lupa ottaa kuvia lastentarhassa 
 

Ennen lapsen aloittamista, valmistellaan hänelle omat merkityt paikat: naulakko, 
vaatelaatikot, hylly, ripustin, sänky. 
 
On parasta, että pieni lapsi aloittaisi vanhempansa kanssa. Vähitellen, riippuen siitä, 
miten lapsi sopeutuu päivärytmille, vanhempi voi jättää lapsensa, ensin lyhyeksi ja 
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sitten pidemmäksi ajaksi auttaakseen varhaiskasvattajia luomaan turvallisen ja 
luottamuksellisen suhteen. 

a) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman prosessi 

 
Olemme suunnitelleet ja laatineet päiväkodillemme oman lapsen henkilökohtaisen 
varhaiskasvatussuunnitelmalomakkeen. Lomakkeen laatimiseen on osallistunut koko 
päiväkodin henkilöstö. Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 
tavoitteena on löytää tapoja, joilla tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Suunnitelman lähtökohtana on aina lapsen etu. Siinä otetaan huomioon lapsen 
kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, 
mielenkiinnonkohteet, vahvuudet sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeet. Myös 
lapsen mielipide ja toiveet selvitetään ja huomioidaan suunnitelmassa, ja 
kasvattajien vastuulla onkin löytää sopivat keinot lapsen omien näkökulmien 
selvittämiseksi. 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tehdään lapsen aloittaessa 
hoitosuhdetta, tai syyskauden alkuvaiheessa. Laadimme sen yhdessä vanhempien 
kanssa, jotta opimme tuntemaan lasta syvällisemmin.  
Päivitämme suunnitelmaa arviointikeskustelussa kevätkaudella sekä aina tarpeen 
mukaan. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on asiapaperi, joka 
seuraa mukana koko hänen päiväkoti aikansa. 
Lapsen siirtyessä toiseen ryhmään kesken vuoden, hänelle annetaan mahdollisuus 
käydä tutustumassa vähitellen, mutta meidän päiväkodissa se käy helposti, kun 
kaikki aikuiset ja lapset ovat jo ennestään tuttuja. 
Toiseen päiväkotiin siirtyessään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma seuraa mukana 
ja tarvittaessa ollaan yhteydessä uuden toimipisteen kanssa. 
Että lapsi sopeutuisi nopeammin päiväkodin elämään, kasvattajat tutustuvat hänen 
kotikieleensä yhteistyöllä vanhempien kanssa. 
 
Koko henkilökunta on sitoutunut lapsen viihtyvyyteen ja hyvinvointiin sekä 
vanhempien tukemiseen heidän kasvatustehtävässään.  


