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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
 
Esiopetuksessa on 29 lasta, jotka on jaettu kahteen toiminnalliseen ryhmään: Bubut ja Kepot. Nämä kotiryhmät 
voidaan toiminnallisesti jakaa vielä pienempiin ryhmiin. Tilojen käytön ja aikataulun hyvällä suunnittelulla 
edistetään toimivaa struktuuria.  
 
Oppimisympäristö 
Luokkatilat ovat Kallion ala-asteen 3. kerroksessa ja 2. kerroksessa. 
Kummallakin ryhmällä on omat kotiluokat, jolloin tilassa tuodaan esille ryhmän toiminnan prosessit 
(maalaukset/piirustukset, valokuvat, yms.). Lapset voivat vaikuttaa omaan oppimisymäristöön rakentamalla sinne 
oman toimintansa mukaisia ratkaisuja, kuten pitkäkestoisia leikkiympäristöjä. 3. krs luokassa on videotykki ja 
dokumenttikamera, joita molemmat ryhmät käyttävät halutessaan. 
 
Pedagogiset painotukset 
 
Yhteisöllinen ja välittävä toimintakulttuuri. Esiopetuksemme perusta rakentuu yhteisöllisen ja välittävän 
toimintakulttuurin pohjalle, jossa korostuvat lapsen toimijuus, myönteiset tunteet ja lapsen vahvuuksien 
tunnistaminen. Tavoitteena on myönteisen minäkuvan tukeminen ja vahvistaminen sekä itsesäätelytaitojen 
kehittäminen.  
 
Kaikessa toiminnassa osoitetaan lapselle se, että hän on hyvä ja arvokas omana itsenään. Lapsen 
ainutlaatuisuus omana persoonana ja yhteisömme jäsenenä otetaan huomioon alkaen lapsen kohtaamisesta 
aamulla ja sitä kannatellaan koko esiopetuspäivän. Lasta autetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Yhtälailla 
osoitetaan lapselle hänen tärkeä merkityksensä osana yhteisöä. Syksyllä toiminnassa keskitytään kannustavan 
ja turvallisen ryhmäilmapiirin luomiseen ja yhteishengen rakentamiseen. Yhtenä keinona on yhteisöllinen 
oppiminen, jossa lapsia ohjataan opettamaan ja auttamaan toisiaan. Sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja 
harjoitellaan päivittäin. 
 
Lapsuus on itseisarvo – ei aikuisuuden odotushuone. Pyrkimys on ymmärtää lapsen maailmaa ja 
merkityksenantoja. Kunnioitus lapsen oikeuksia ja merkityksenantoja kohtaan näyttäytyy toiminnassa mm. siten, 
että lapsen toimijuus tulee korostetusti esille. Lasten aloitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin vastataan. 
Teematyöskentely mahdollistaa hyvin lasten aloitteet, ilmiöihin tarttumisen ja lasten omat toimintatavat. Lapsilla 
on oikeus olla osallisina vaikuttamassa useisiin arkipäivän käytänteisiin. Tuemme demokraattisuuteen kasvua ja 
kriittisyyttä. Yhtenä esimerkkinä ovat lastenkokoukset, joissa keskustellaan ja sovitaan lapsia ja esiopetusta 
koskevia asioita (mm. säännöt ja sopimukset, juhlat, yms.). Ehdotukset perustellaan, niistä äänestetään ja 
yhteiseen päätökseen tulee sitoutua. Lastenkokoukset kokoontuvat Bubu ja Keppo -ryhmissä noin 1 kerran 
kuukaudessa. Aloite ja aihe kokoukseen tulee yleensä lapsilta. 
 
Toiminnalliset ratkaisut 
Kokonaisvaltainen, elämyksellinen oppiminen. Opittavia asioita käsitellään liikkuen, leikkien, tutkien ja taiteen eri 
muotoja käyttäen. Ryhmän käytössä olevien tilojen erilaisuus mahdollistaa monipuolisen ja muuntuvan 
oppimisympäristön rakentamisen. Tilojen muuntelu yhdessä lasten kanssa teemojen ja projektien mukaan 
vahvistaa lasten osallisuutta.  Oppimisympäristönä käytetään myös lapselle tuttua elinympäristöä, esim. 
lähipuistot, kirjasto, kaupat, tori, kulttuurikohteet. 
 
Teematyöskentelyä toteutetaan aktiivisina ja pitkäkestoisina aihekokonaisuuksina, joissa vastataan lasten 
aloitteisiin ja tarpeisiin. Teematyöskentely on laadukasta, huolellisen suunnittelun ja tavotteiden asettamisen 
avulla toteutettua kokonaisvaltaista oppimista tukevaa toimintaa. Esiopetussuunnitelman mukaisia sisältöjä 
toteutetaan pääosin teemoihin sisällytettyinä.   
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
• Ajattelu ja oppiminen 

Vahvistetaan lasten taitoja käsitellä ja muokata uutta tietoa. Ohjataan lapsia huomaamaan asioiden välisiä 
yhteyksiä ja operoimaan uusilla käsitteillä eri yhteyksissä, esim. huomaamaan sarjoittamisen yhteyden 
vohvelikangasompeluun. Pyritään aktivoimaan lasten aikaisempia tietoja aihepiiristä ja kannustetaan heitä 
vertailemaan uutta ja aiempaa tietoa. Menetelmänä käytetään mm. ajatuskarttaa. 
 
• Kulttuurinen osaaminen 

Tutustutaan lasten kanssa eri kulttuureihin keskustellen ja kokemuksellisesti. Tavoitteena on, että lapsi 
muodostaa käsityksen omasta kulttuuristaan suhteessa muihin kulttuureihin. Lapsi vahvistaa omaa identiteettiään 
ja kehittää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta kulttuurieroja kohtaan. 
 
• Vuorovaikutus ja ilmaisu 

Päivän struktuuri tarjoaa säännöllisiä mahdollisuuksia harjoitella kertomista, kuuntelemista, sanoittaa tunteita, 
käsitteitä yms. Salainen maa –esiopetusmateriaali on yhtenä osana tukemassa kielellisiä valmiuksia. Lapset 
dokumentoivat kehitystään omiin vihkoihinsa. Puheilmaisua vahvistetaan ja rikastutetaan toimimalla erilaisten 
teatteri- ja draamaleikkien sekä musikaalin tekemisen avulla. Kirjoitettua kieltä tarkastellaan tekemällä esim. 
sanomalehti, mainoksia ja tms. 
 
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Lasten kanssa käsitellään mm. unen, hygienian ja ruuan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ohjataan 
lapsia liikkumaan ja rakennamme päivän aikana runsaasti liikkumisen mahdollisuuksia. Tutustutaan 
monenlaiseen arjen teknologiaan, mm. hedelmävaaka, kirjaston lainausautomaatti ja matkalipun leimauslaite. 
 
• Monilukutaito 

Kannustetaan lapsia tuottamaan erilaisia viestejä, esim. leikkikirjoitusta, tehdään omia kirjoja ja vihkoja. Tutkitaan 
ja tuotetaan erilaisia kuvalukutaitoon, kirjoittamiseen, lukemiseen sekä numeeriseen lukemiseen liittyviä asioita. 
Yhtenä oppimisen välineenä on Salainen maa –esiopetusaineisto. Medialukutaitoa tutkitaan ja tuotetaan mm. 
omien sanomalehtien, animaatioiden, valokuvaamisen ja videoimisen avulla. Käytössä on tabletti,  ja lapset 
voivat käyttää sitä myös oppimispelien pelaamiseen. 3 krs:ssa on videotykki, joka tarjoaa moninaisia 
mahdollisuuksia monilukutaitoon liittyvien asioiden käsittelyssä. 
 
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tietotekniikka pyritään kytkemään luontevana osana esiopetuksen toimintaan. Oppimispelien ja tiedon etsimisen 
lisäksi tieto- ja viestintätekniikka liitetään luovalla tavalla ympäristön tutkimiseen ja saatujen kokemusten 
jäsentämiseen. 
 
• Osallistuminen ja vaikuttaminen 
Lapset osallistuvat ja vaikuttavat vahvasti esiopetuksen toimintaan. Keskeisiä vaikuttamisen mahdollisuuksia 
ovat: 
- oppimisympäristön luominen 
- menetelmiin vaikuttaminen (esim. teemojen aihe) 
- yhteisistä säännöistä ja sopimuksista sopiminen (lastenkokoukset) 
- oman viihtyvyyteen ja tarpeisiin vaikuttaminen (päättäminen retkistä, juhlista, tekemisistä lastenkokouksissa) 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Teemojen aiheiden valintaan vaikuttavat lasten aloitteet, mielenkiinnon kohteet, ajankohtaisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus.  
 
Syksyn teemoja ovat mm. 
- Ryhmänimen keksiminen: oman satuhahmon kehittäminen ja ensimmäinen yhteisleikki 
- Minä itse: omien piirteiden tarkastelu ja identiteetin vahvistaminen ryhmässä 
- Minun Kallioni: lasten havainnot omasta lähiympäristöstään ja lasten merkityksenannot havainnoilleen 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Erilaisten dokumentointitapoja hyödynnetään lastenmaailman, kokemusten ja merkitystenantojen avaamiseksi 
- lapset mm. laativat lehtijuttuja, ottavat valokuvia, piirtävät ja keskustelevat 

Arviointia toteutetaan dokumenttien avulla 
- tarkastellaan lasten kanssa yhdessä oppimisprosessia 
- dokumentteja käytetään toiminnan arvioinnin välineinä 
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Huoltajien osallisuus  
 
 Huolehditaan hyvästä tiedottamisesta. Huomioidaan erityisesti tiedottaminen lapsen päivästä, toiminnasta ja sen 
tavoitteista. Jaksokirje postitetaan vanhemmille noin joka toinen kuukausi. Siinä esitetään arviointia menneestä 
jaksosta, esitellään ja perustellaan uudet tavoitteet ja toiminta sekä eritellään liitteenä vielä jakson keskeiset 
sisällöt. Viikko-ohjelmat ovat esiopetuksen seinällä. 
 
 Esitellään perheille toimintaa mm. niin, että jonkin teeman päättyessä vanhemilla on mahdollisuus tutustua siitä 

tehtyyn näyttelyyn, esitykseen, tms. Osallistetaan vanhempia toiminnan sisältöjen käsittelyssä esim. 
toiminnallisten kotitehtävien muodossa tms.  
 
Tartutaan vanhempien aloitteisiin ja otetaan vanhempien erityisosaaminen käyttöön (esim. vanhempi pitää 

oppitunnin erityisestä aiheestaan esiopetuksessa. Vanhempainillassa oli mahdollisuus jättää nimettömänä 
viestejä esiopetusryhmän henkilöstölle.  
 

LEOPS-keskusteluissa pyydetään palautetta esiopetuksesta. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
- esiopetusryhmien henkilökunta havainnoi aktiivisesti ryhmän toimintaa ja vuorovaikutussuhteita 
- ryhmissä on aktiivisessa käytössä vertaissovittelumalli MiniVerso 
- lapset kohdataan sukupuolisensitiivisesti ja voimakkaita sukupuolen mukaan jakamisen käytänteitä ei ole 

käytössä 
 
Esiopetuksen tukiverkoston muodostavat alueen kelto, kuraattori, suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan 
hoitohenkilökunta, lastensuojelun henkilökunta, puhe- ja toimintaterapeutit. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat 
koulun terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, rehtori ja aluekoordinaattori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
ensimmäisen kerran syyslukukaudella konsultatiivisen tapaamisen merkeissä, jolloin esiopetuksen opettajat 
voivat tuoda huolenaiheita alustavaan pohdintaan. Toinen tapaaminen on kevätlukukaudella, jolloin mietitään 
koulun aloitukseen liittyviä mahdollisia tukitoimia. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
- tukea annetaan ryhmässä, pienryhmissä ja yksilöllisesti 
- lasten kielenkehitystä kartoitetaan ja seurataan 
- kielen oppiminen suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan osaksi muuta esiopetustoimintaa 

 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
      
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  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 

 
Tukea tarvitsevien lasten tarpeet huomioidaan yksilöllisesti,  ja tukea annetaan ryhmässä, pienryhmissä ja 
yksilöllisesti. Lapsen tarpeet, vahvuudet, tavoitteet ja keinot sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmat 
kirjataan Leopsiin tai erityisen tuen suunnitelmaan. Suunnitelmia arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa 
sovituin määräajoin. 
 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
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