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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Jukka Karttila 

 
 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Alppikylä: Reissaajat 13 Vaeltajat 13  
Päiväkoti Naava:     Kanervat 13 Käpyset 13 
Esikoulun toiminta-aika 8.30-12.30 
Toimintaympäristönä päiväkotien ulkoilualeiden  lisäksi käytämme aktiivisesti lähialueen metsiä, Slåttmossenin   

luonnonsuojelualuetta, urheilu- ja leikkikenttiä. Näissä liikumme ja  tutkimme eri toiminnallisin menetelmin lapsia 
kiinnostavia asioita. 
 
Yhteistyötahojamme ovat: Jakomäen Peruskoulu, Puistolan urheilijat, Helsingin kaupungin teatteri, Kirjasto, 

Kirkko, S2 opettaja, Kelto  
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 Lasta kuullaan ja hänen kanssaan keskustellaan ja häntä havainnoidaan. Annamme lapselle mahdollisuuden 

vaikuttaa omaan oppimiseensa. Aikuisen johdolla lähdetään tutkimaan lapsia kiinnostavia asioita,  lapsen 
yksilöllisyys huomioiden. 
.  
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Oppimiskokonaisuutta tukevat käytössä olevat opettajan esiopetusmateriaalit. Esiopetusvuoden teemat 

nousevat lapsia askarruttavista asioista.  
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentointiin käytetään tällä hetkellä kameraa. Aikuiset ja lapset kirjaavat kokemuksiaan ja tarinoitaan. 
Lasta ohjataan keskustelulla arvioimaan toimintaansa.Työryhmämme kehittelee lapsen menetelmää oman 

oppimisen arvioimiseksi. 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Toimintakauden alussa pidettävät vanhempainillat, joissa kuunnellaan vanhempien toiveita esiopetusvuoden 

sisällöstä. 
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat (LEOPS) käydään yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa sekä syys- 

että kevätkaudella. 
Toiminnastamme viestitämme huoltajille suullisesti, kirjallisesti ja kuvallisesti. 
Kalenterivuoteen liittyvien  tapahtumien viettäminen yhdessä perheiden kanssa. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Esiopetusrauhan julistus, turvataitokoulutusta lapsille, Miniverson-käyttö. Toisten huomioiminen ja hyvät käytös- 

tavat. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Esiopetuksen tukena käytetään paljon kuvia. Toiminnassa  hyödynnetään.”Ota-Koppi” menetelmää. Tarinan 

kerronnoissa käytetään myös selkokielisiä tekstejä. Vanhempia rohkaistaan puhumaan kotona omaa kotikieltään 
lapselle. 
Valmistavaa opetusta järjestetään järjestetään tarvittaessa vasta maahantulleelle esiopetusikäiselle lapselle 

integroituna muuhun esiopetukseen. 
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Eri tukitoimia käytetään tarvittaessa.  

 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä.  
 

- Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin.  
- Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan terveydenhoitaja 
tai muu asiantuntija. 

 
 
Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
14.9.2016 

Muut yhteistyötahot  
Neuvola, Palolaitos,Leikkipuisto   

 


