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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkodissamme on esiopetusikäisiä lapsia tämän toimintavuoden aikana 14. Eskarit toimivat omana Näkin- 
kenkä ryhmänään klo 9-13. Muuna aikana aamuisin ja iltapäivisin samoja tiloja käyttävät porrastetusti 
myös päiväkodin Simpukka ryhmän 4- 5-vuotiaat lapset.  
Tämän eskarivuoden aikana toiminnassamme painotetaan erityisesti neljää vanhempien valitsemaa hyvettä: 
kannustavuus, ystävällisyys, reiluus ja suvaitsevaisuus. Lasten kanssa yhdessä määrittelemme, mitä 

edellämainitut sanat tarkoittavat lapsille ja miten ne näkyvät käytännössä ja huomioidaan erityisesti ne tilanteet, 
joissa on osattu toimia hyveiden mukaisesti. 
Esiopetuspäivän aloitamme yhteisellä kokoontumisella piiriin, jossa kerromme kuulumiset ja suunnittelemme 
yhdessä tulevan päivän toimintaa. Päivittäin varataan aikaa sekä ulkona että sisällä, niin lasten omille leikeille 
kuin yhteisille aikuisen kanssa tapahtuville sääntöleikeille. Esiopetusaikana ulkoillaan  
päiväkodin omalla pihalla, lähimetsässä tai läheisessä leikkipuistossa. Ulkoilu on välillä vauhdikasta ja 
liikuntapainotteista, mutta joskus myös rauhallisempaa, jolloin keskitymme taiteilemaan, toiminnalliseen 
matematiikkaan tai tutkimaan luonnon yksityiskohtia kuten vaikkapa etanoiden elämää. 
Ruokailu on tärkeä osa esiopetusta. Tavoitteenamme on luoda lapsille miellyttävä yhteinen kokemus 
 samalla hyviä käytöstapoja ja omatoimisuutta harjoitellen. Esiopetuspäivän lopuksi eskarit lepäävät hetken 
 kuunnellen jatkokertomuksina luettavia satuja ja tarinoita.  
 Käytämme toiminnassamme paitsi päiväkodin omia tiloja ja lähimetsää, myös Helsingin kaupungin 
 tarjoamaa monipuolista kulttuuritarjontaa sekä retkikohteita. Eskarivuoden aikana vierailemme mm. Kiasmassa, 
 Oopperassa, Annantalolla, lasten liikennekaupungissa ja kirjastoissa. 
 Hyödynnämme toiminnassamme vuoden aikana paljon myös keskisen varhaiskasvatusalueen yhteistä materi- 
 aalia kuten musakärryä (soittimet), bee bot- reppua (ohjelmoinnin alkeita opettava lattiarobotti) ja S2- kärryä  
 (kirjoja ja pelejä mm. suomenkielen oppimiseen). 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 Esiopetusvuoden aikana lasten osallisuus toteutuu, kun käytännössä toimitaan lapsille ominaisin 
tavoin: leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen. Edellä mainituin tavoin toimiessamme pystymme käymään läpi 
laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueita kuten monilukutaitoa.Tutkimme liikenteessä näkyviä logoja, etsimme 
tietoa tabletilla, otamme valokuvia, piirrämme sarjakuvia,käymme kirjastossa, leikimme kauppaa jne. 
 
 Lapsia kannustetaan kokeilemaan ja opettelemaan myös heistä vaikealtakin tuntuvia asioita. Pienistäkin on- 
 nistumisista annamme positiivista palautetta. Ryhmässä lapset iloitsevat yhdessä olemisesta, oppimisesta ja 

kokevat olevansa tärkeä osa ryhmää. 
 Yhteisiin asioihin opitaan vaikuttamaan, kun jokainen uskaltaa kertoa oman mielipiteensä ja tarpeen tullen 
 asioista äänestetään eli harjoitellaan demokraattisia työtapoja. Lasten ideoita kuunnellaan ja  
 niitä toteutetaan käytännössä mahdollisimman paljon. 
 
Päiväkodin oppimisympäristö muokkautuu toimintavuoden aikana vuodenaikojen sekä projektien mukaan  
ja sitä muokataan yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristön tarjoamat virikkeet herättävät lasten 
mielenkiinnon asioihin ja rohkaisevat heitä tutkimaan, liikkumaan ja toimimaan aktiivisesti. Lapset voivat 
itse muokata tiloja leikkeihinsä sopiviksi sekä osallistua juhlien valmisteluihin ja heitä ohjataan pitämään 
huolta omasta ympäristöstään niin sisällä kuin ulkona. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Eskareiden kanssa olemme yhdessä valinneet toimintavuodelle luonto ja ympäristö- teeman. Päiväko- 
timme piha ja sijainti metsän reunassa mahdollistavat päivittäisen luonnon havainnoinnin ja tutkimisen. Lähi- 
ympäristöstä laajennamme tutustumista muualle Helsinkiin. Luontokokemuksia voi löytyä jopa keskustaan 
suuntautuvien retkien aikana. Luonnon lisäksi kiinnitämme huomiota myös rakennettuun ympäristöön sekä 
turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. 
Vinkkejä toimintaamme mm. erilaisiin projekteihin saamme LUMA- keskuksen StarT- hankkeen kautta. 
 Luonto ja ympäristö- teemasta tutustumme tarkemmin juuri lapsia kiinnostaviin asioihin ja ilmiöihin sekä 
 toteutamme aiheeseen liittyviä projekteja ja oppimiskokonaisuuksia. Oppimiskokonaisuuksissa korostuu 
 leikillisyys ja toiminnallisuus.  
Toimintavuoden aikana, keväällä 2017 huomioidaan myös Suomi 100- juhlavuosi. 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toimintaa dokumentoidaan kirjoittamalla, valokuvaamalla sekä lasten töiden muodossa. Käytössä ovat vihko ja  
kynä, tietokone, tabletti sekä digikamera. Jokaisella lapsella on oma kansio, johon kootaan vuoden aikana 

erilaisia tehtäviä sekä lapselle merkityksellisiä valokuvia. Dokumentoinnin avulla lasten on helppo palata jo 
opittuihin ja läpikäytyihin asioihin. Samalla se on tapa tehdä toimintaa näkyväksi vanhemmille. 
Toiminnan arviointi on jatkuvaa ryhmän aikuisten, lasten ja vanhempien kesken. Palautteet lapsilta ja vanhem- 
milta huomioidaan,kun suunnitellaan ja kehitetään tulevaa toimintaa. Lasten kanssa toimintaa arvioidaan kes- 
kustelemalla siitä, mitä on opittu. Vanhemmilta saadaan palautetta niin päivittäisissä keskusteluissa kuin kaksi 
kertaa vuodessa pidettävissä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma eli leops- keskusteluissa. Päiväkodin 
johtajan kanssa tiimit arvioivat toimintaa säännöllisesti ja tarpeen mukaan. 
Pyydämme joskus vanhemmilta, teemoihin tai tapahtumiin liittyen, myös palautetta kirjallisesti tai sähköpostin 
välityksellä. 

 
 
Huoltajien osallisuus  
Vanhemmat ovat yhteistyökumppaneita, jotka vaikuttavat osaltaan esiopetusvuoden toteutumiseen. Huolta- 
jille on ensimmäinen vanhempaintilaisuus toukokuussa ennen esiopetusvuoden alkamista.Silloin käydään 

keskustelua ryhmien muodostamisesta, esiopetuksen opetussuunnitelmasta, käytännöistä ja toimintatavoista. 
Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa ovat tärkeitä hetkiä molemminpuolisen tiedonkulun kannalta. 

Huoltajille kerrotaan toiminnasta päivittäin keskustellen, valokuvin ja digikehyksen avulla. 
Viikottain vanhemmille lähetetään sähköinen tiedote, jossa avataan mitä ja miksi on tehty viikon aikana. 
Vuoden aikana käytävät Leops- keskustelut ovat mahdollisuus kuulla ja pohtia yhdessä vanhempien kanssa 
lapsen esiopetusta. Esiopetukseen kuuluvat  vanhemmille järjestettävät tilaisuudet kuten juhlat. 
Päivähoitoyksikkö Herttua-Kumpula osallistuu Hyveet elämässä - hankkeeseen. 
Elokuussa oli molemmissa toimipisteissä vanhempainilta, jossa valittiin päiväkodin hyveet 
yhdessä vanhempien kanssa.  
Kumpulassa vanhemmat  ja henkilökunta valitsivat yhteisiksi hyveiksi kannustavuuden, ystävällisyyden, 

reiluuden ja suvaitsevaisuuden.  
Herttuan vanhemmat ja henkilökunta valitsivat myönteisyyden, reiluuden, rohkeuden ja ystävälli- 
syyden. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Lasten kanssa on esiopetusvuoden alussa paljon mietitty sitä, millaisessa ryhmässä kaikkien on hyvä 
olla. Lasten omat ajatukset asiasta on kirjattu yhteiseen julisteeseen ja niihin palataan aina tarpeen tullen. 
Esiopetusvuoden alussa leikitään paljon yhteisiä mukavia ryhmäytymistä edistäviä leikkejä. Leikit voivat olla 
hyvinkin vauhdikkaita kuten hännänryöstö tai rauhallisia kuten linnun piilotus. Lapset oppivat huomaamaan, että 
 yhteiset leikit onnistuvat, kun kaikki noudattavat sääntöjä ja huomioivat toisensa. Päiväkodissa on keskusteltu 

vanhempien kanssa lasten liikkumissuosituksista, joiden pohjalta on laadittu liikkumissuunitelma.Tarkoituksena 
on lisätä lasten liikuntaa arjessa. 
 
 Henkilökunta tekee vuosittain kiusaamisen ehkäisysuunnitelman, jossa on sovittu mm. yhteisistä toiminta- 
 tavoista kiusaamistapauksissa. Lapsille mallinnetaan eri toimintatapoja, joita he voivat hyödyntää ristiriita- 
 tilanteita kohdatessaan. Tilanteiden ennakoiminen esim. toimintaamme suunnittelemalla, vähentää 
 turvattomuuden tunnetta ja edistää työrauhaa. 
Päiväkodissamme ei ole erikseen ns. tyttöjen tai poikien leikkejä, vaan kaikki saavat halutessaan osallistua 
mihin tahansa toimintaan ja leikkiin. Tasa-arvoisuutta varmistaaksemme ja lapsille näkyväksi tehdäksemme 
pidämme  huolta siitä, että lapset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan esim. todella suosittuun salileikkiin. 
Näin lapset huomaavat itse, että tulevat tasapuolisesti huomioiduksi ja kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. 
 
                                                                                             
KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA 
Päiväkoti Kumpula 
Lukuvuosi 2016 - 2017 
Laadittu 28.9.2016 
 
Mitä kiusaaminen on?                                                Kiusaamisen ehkäisy 
 
yhteinen näkemys                                                       - keskustellaan lasten kanssa mitä kiusaaminen on 
- tahallista, toistuvaa samaan                                     -> kiusaamisen määrittely yhdessä lasten, aikuisten ja                            
  yksilöön kohdistuvaa haitantekoa                               vanhempien kanssa 
- erotetaan kiusaaminen, konflikti ja riita                    - yhteiset yhdessäolon säännöt/toimintatavat 
- ryhmäilmiö, joka voi olla esim. ulko-                        - mahdollistetaan lapsille tunne, että aina voi tulla aikuisel- 
  puolelle jättämistä                                                       le kertomaan tuntemuksistaan 
- fyysistä tai psyykkistä                                                 -> yhdessä selvitetään 
- vallan epätasapainoa (isompi, vahvempi,                  -> aikuinen mallintaa ratkaisutapoja 
  verbaalisesti lahjakkaampi)                                     - fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön 
- jokaisen lapsen henk.kohtainen kokemus                 rakentaminen turvalliseksi  
                                                                                   - aikuinen tukee lasten sosiaalisten suhteiden muo- 
                                                                                      dostumista   
                                                              -  tilanteiden ennakoiminen                                                 
 
Kiusaamiseen puuttuminen                                       Suunnitelman arviointi 
 
- pienetkin riidat selvitetään heti                               - toiminnan ja lasten käyttäytymisen jatkuvaa havain- 
- tiedottaminen heti vanhemmille                               nointia 
- läpikäyminen yhteistyössä henkilöstön,                 - henkilökunnan oman toiminnan arviointi ja vanhempien 
  lasten ja vanhempien kanssa                                   palaute 
- aikuinen aktiivisesti läsnä kaikissa tilanteissa        - kirjallinen päivittäminen joka syksy                            
 

 



  ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

  

 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Keskisellä varhaiskasvatusalueella suunnitelmallista suomen kielen opetusta annetaan kaikissa esiopetuksen 

tilanteissa lapsen opetuksen tarpeet huomioiden. Lisäksi kielen oppimista tuetaan yksilöllisellä opetuksella, mikä 
mahdollistuu pienryhmätoiminnassa, yksilöllisenä opetushetkenä, kuvatukea käyttämällä tms. Opetuksen 
tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan toimintakauden alussa yhteistyössä suomi toisena kielenä- 
lastentarhanopettajan kanssa. Opetuksen toteutumista, lapsen suomen kielen oppimista sekä lapsen äidinkielen 
taidon kehittymistä arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa keskusteluissa.Tarvittaessa suomi toisena kielenä 
lastentarhanopettaja osallistuu leops-keskusteluun  
 
Kielten ja kulttuurien moninaisuus huomioidaan lapsiryhmien lauluissa, oppimisympäristön kuvissa ja 

kirjoituksissa, saduissa ja retkikohteissa. Katsomuskasvatuksessa otetaan huomioon kaikkien perheiden 
katsomukset ja tutustutaan niiden juhlaperinteisiin. 
 
 Ryhmässämme on näkyvillä eri maiden liput, tervehdykset ja kiitokset lasten omilla äidinkielillä. Tutustumme  
esiopetusvuoden aikana myös eri maiden kirjallisuuteen ja musiikkiin. Tavoitteenamme on herättää kiinnostus 
ja kunnioitus erilaisia tapoja ja kulttuureita kohtaan.  

 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Suunnittelemme ja toteutamme ryhmän toimintaa niin, että kaikki, myös tukea tarvitsevat lapset, 
ovat tasavertaisina mukana kaikessa ryhmän toiminnassa. Tarvittaessa aikuiset auttavat, ohjaavat  ja tukevat  
näiden lasten osallisuutta. Lasten erilaiset tuen tarpeet otetaan huomioon arjen toiminnassa kuten siirtymä- 
tilanteissa ja vapaassa leikissä. Pyrimme siihen, että toiminnasta toiseen siirtyminen ja vapaaleikki tapahtuvat 
pienryhmissä ja aikuinen on tarvittaessa läsnä. Lasten keskittymistä ja tarkkaavaisuuden suuntaamista toimin- 
taan helpotetaan toiminnallisin keinoin. 
Lasten itsesäätelyn taitoja tuetaan tilanteita ennakoimalla, aikuisen sensitiivisyydellä ja rauhallisuudella, 
tunteenpurkausten vastaanottamisella ja tunteiden nimeämisellä. Haastavat tilanteet käydään lapsen kanssa 
läpi ja mietitään yhdessä positiivisia ratkaisukeinoja vastaaviin tilanteisiin. 
Lasten kielellisiä taitoja harjoitellaan päivittäin  koko ryhmän kanssa, pienryhmissä ja aikuisen kanssa kahden- 
kesken. Tuokiot suunnitellaan ryhmän lasten yksilöllisten tuen tarpeiden mukaan.  
Erityislastentarhanopettaja toimii ryhmässä kerran viikossa, jolloin toimimme pääasiassa pienryhmissä. 
Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat tehdään yhdessä vanhempien, ryhmän lastentarhan- 
opettajan ja erityislastentarhanopettajan kanssa syksyn keskusteluissa. Suunnitelmat kirjataan lapsen esi- 
opetuksen oppimissuunnitelmaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti.  

 
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 
23.8.2016 

Muut yhteistyötahot  
kiertävä erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä- opettaja, päivähoitoyksikön  esiopetuksesta 
vastaavat lastentarhanopettajat ja yksikön johtaja, neuvolan terveydenhoitajat ja psykologi, puheterapeutti, 

esiopetuksen kuraattori, varhaisen tuen sosiaaliohjaajat, lähikoulujen opettajat sekä rehtorit 
 

 


