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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
OPPIMISYMPÄRISTÖ 
Päiväkoti Pikku-Veräjässä on kolme esiopetusryhmää (kussakin 13-14 lasta), ja Veräjämäen integroidussa 

erityisryhmässä neljä esiopetusikäistä lasta. Päivärytmi on vuorotahtinen, jolloin sisä- ja ulkotilat ovat laajemmin 
käytettävissä. Tiloja on jätetty ”sisustamatta”, jotta ne voidaan järjestellä toiminnan sekä lasten kiinnostuksen 
mukaisiksi. Lapset osallistuvat tilojen järjestelyyn ja ideointiin. Tilat ja toiminnot on kuvattu, ja lapset käyttävät 
niitä toiminnan suunnittelunsa apuna. Oma nimi laitetaan halutun toiminnon kanssa sovitun tilapaikan alle. 
Kaikkien ryhmien henkilökunta on kaikkien ryhmien lasten tukena. Lukuhetkillä ryhmien lapset ovat yhdessä; 
3:ssa ryhmässä.  
Omien tilojen ohella käytämme koulun puolelta pikkukeittiötä, liikuntasalia ja ajoittain verstas-huonetta. 
Lähiympäristö puistoineen ja metsineen on aktiivisessa käytössä, sekä siirtolapuutarha, kirjasto ja tekojääkenttä. 
Tutustumme rakennettuun lähiympäristöön vierailemalla jokaisen lapsen ulko-ovella.  
Kaupungin retkikohteet (kuten leikkipuistot, liikennekaupunki, museot, näyttelyt, tapahtumat, nähtävyydet) ovat 
osa toimintaamme. 
PEDAGOGIIKKA 
Ohjaamme lapsia siten, että kaikki saavat kavereita ja vanhat kaverukset löytävät uusia kavereita; tämä tehdään 
pareja ja pienryhmiä jakamalla havaintojen perusteella, sekä järjestämällä ohjattuja metsäretkiä, liikunta- ja 
leikkipäiviä, lauluhetkiä, tapahtumia ja  juhlia kolmen ryhmän kesken. 
Pyrimme ohjauksella siihen, että lapsen ajattelu kehittyy ja hän voi oivaltaa itse, työmuisti kehittyy, lapsen 
omatoimisuus ja vastuu välineistä kehittyvät, havainnot muiden toiminnasta tulevat merkityksellisiksi ja 
yhteisvastuu kasvaa. Tämä tapahtuu ohjaamalla lasta kysymyksin ja kannustamalla etsimään ratkaisuja 
ympäriltään, sekä huomioimalla ”yhteinen hyvä”. Kysymyksillä kannustamme, emme moiti. Ohjaamme lapsia 
kehittämään tilannetajuaan eli seuraamaan tilanteita itse, jolloin lapsi ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ilman 
aikuisen turhaa vuorojen jakamista.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
 

  Toiminta suunnitellaan siten, että lapsen on turvallista opetella toimimaan ryhmässä ja harjoitella itsenäisyyttä.   
Päivittäin toistuvat päivärytmin mukaiset toiminnot: ruokailut, yhteiset kokoontumiset, ohjatut toiminnot, leikki, 
liikunta, ulkoilu ja lepo, rytmittävät päivää ja antavat lapsille mahdollisuuksia oppia ja oivaltaa. Taitojen mukaan 
lapset jaetaan erikokoisiin ryhmiin, jotta jokainen lapsi saa tarvitsemansa avun ja ohjauksen.   
 

Toiminnassa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet ja lapsilta nousevat ideat:  
Aikuiset havainnoivat lapsia päivittäin ja toiminta sekä siirtymiset järjestetään niin kiireettömiksi, että niissä 
tilanteissa on aikaa kuunnella lasta.Lapsia haastatellaan heidän oppimisestaan ja taidoistaan ja toiveistaan. He 
piirtävät kokemuksiaan aikuisten kirjatessa ajatuksia, vanhemmat kertovat lastensa kertomia mielipiteitä ja 
haastattelevat heidät leopsia varten. Lapset voivat halutessaan pyytää/ottaa kuvia mieluisista asioistaan ja lisätä 
niitä eskarikirjaansa. Päivittäin keskustellaan kokoontumisilla.   
 
Koulun suuri liikuntasali hyödynnetään monipuolisesti. Liikuntaa lisää tutustuminen moniin lähialueen puistoihin, 
metsiin ja kotitaloihin. 
 
Kahdessa monikulttuurisessa ryhmässä kielellinen osuus toiminnassa korostuu. Kielen kehittymiseen perustuvat 
leikit sekä musiikki ovat mukana päivittäisessä toiminnassa.  
R-harjoittelu toteutuu koko ryhmälle, suujumpan ja harjoitteiden avulla.  
 
Vuorovaikutus- ja tunnetaidot on huomattu olennaisiksi taidoiksi kouluvalmiuksia tavoitellessa ja siksi olemme 
valinneet ne erityiseksi tavoitteeksi toiminnassamme. Em. taitoja vahvistavia harjoitteita/leikkejä on päivittäin ja 
ne tukevat myös lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta. Ryhmissä toteutetaan myös satuhierontaa, mindfulnessia, 
hengitysharjoituksia, aivojumppaa. Lisäksi järjestämme selkeät toistuvat rutiinit, jotka lisäävät lasten oman 
toiminnan säätelyä, turvallisuutta, oppimista ja osallisuutta. 
Toiminnan suunnittelun tukena ovat vanhempien valitsemat hyveet (reiluus, yhdenvertaisuus ja kannustus), jotka 
toimivat pohjana ryhmätaitojen harjoittamisessa. Hyveitä käsitellään ryhmissä draaman, kuvaamisen, taiteen ja 
keskustelun avulla. 
 
     
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Projektit lähtevät hyveistä, vuodenajoista ja juhlista sekä aikuisten havainnoista siitä, mitkä ovat lasten 

kiinnostuksen kohteita, ja toisaalta mitkä ovat lasten oppimisen tarpeet. Aikuiset tarjoavat lapsille mahdollisuuksia 
ja tuovat toimintoihin lisä”rikasteita”, joilla monipuolistetaan sisältöä ja taataan eri osaamisen alueet.  
Esimerkkejä teemoista: 
Esim. tarpeista lähtevät teemat ovat olleet ryhmäytyminen, yhteisöllisyys, ryhmien yhteistyö ja ystävien 
löytyminen.  
Vuodenaikateemana ”syksyn merkit” ja siihen kuuluvat metsäretket ja luontotehtävät. 
Juhlateemana ”Suomi 100”: yhteistaideteos vanhempien kanssa, ryhmätaideteokset, kartat, kansallis-asiat. 
Hyve-teemana: Reiluus ”millainen on reilu kaveri”. 
Leikkiteemoja: Koululeikki, vakoiluleikki 
Lähiympäristö: puistot, kirjasto, metsä, siirtolapuutarha 
 
Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Lapset tekevät eskarivuodesta omat kirjat, joihin kokoavat vuoden ajalta tärkeitä asioita. Lasten ajatuksia 
kirjataan ylös tehtävien, haastattelujen, valokuvien ja lasten viikkokirjeen yhteydessä. Valokuvaamme tabletilla ja 
kameralla lasten toimintaa ulkona, sisällä ja retkillä. Kuvia katsomme tabletilta tai digi-kehyksistä ja tulostamme 
vanhempien nähtäväksi. Lapset kuvaavat myös itse toimintaa ja tuotoksiaan ja pyytävät aikuisia kuvaamaan mm. 
leikkejään. Lapset saavat liittää haluamansa kuvat eskarikirjoihinsa. 
 Arvioimme toimintaamme keskenämme, lasten kanssa ja vanhempien kanssa:  
 viikottaiset tiimipalaverit, vanhempien hakukahvit, lasten tuonti- ja hakutilanteet, esiopettajien palaverit, ryhmän 
kokoontumiset sekä talon palaverit ja vanhempainillat. 
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Huoltajien osallisuus  
   Huoltajat osallistuvat Leops-keskusteluihin sekä syksyllä että keväällä (ja tarvittaessa useammin). 

Vanhemmat osallistuvat lapsen ajatusten kokoamiseen haastattelemalla lasta ennen leops-keskustelua. 
Vanhemmat osallistuvat eskariohjauksen tukena lapsen oppimisen ohjaamiseen kotitehtävillä; esim. leivän 

voitelemisen harjoitteleminen, solmun tekemisen harjoitteleminen. Vanhemmat ohjaavat lapsia itse muistamaan 
retkitarvikkeiden valmistelut. 
Järjestämme sekä syksyllä että keväällä vanhempainiltoja, joissa pyrimme toiminnallisuuteen ja vanhempien 
väliseen keskusteluun.  
Vanhemmilta kysytään haluaisiko joku esitellä lapsille työpaikkaansa tai haluaisiko joku vanhemmista tulla 
kertomaan omasta kulttuuristaan lapsille. 
Huoltajille lähetetään ryhmien toiminnasta sähköpostia. Ilmoitustauluilla on lasten toiminnasta valokuvia ja tietoa 
tavoitteista sekä muita ilmoituksia. 
Vanhemmat osallistuvat lasten projekteihin; mm. suomi 100 -yhteistaideteos, vahvuuskädet.  
      
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Syksyllä panostetaan leikkien ja tehtävien avulla lasten ryhmäytymiseen ja uusien ystävyyssuhteiden 

muodostumiseen. Ryhmissä harjoitellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja (ks. edellä). Päiväkodissamme on 
käytössä hyveet- malli. Toiminnassa huomioidaan, että lapsilla on turvallinen oppimisympäristö joka 
muokkaantuu lasten tarpeiden mukaan. Kiusaamista ehkäistään kannustamalla reiluuteen ja pysähtymällä 
jokaiseen kiusaamistilanteeseen kuunnellen kaikkia osapuolia tasavertaisesti.  
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Ryhmien toiminnassa käytetään kuvatukea sekä tukiviittomia. Toimimme yleensä pienryhmissä eri 
kokoonpanoissa. Käytämme ekapelin moku-versiota. Kielileikit ja musiikki ovat osa jokapäiväistä toimintaa.  
Valmistavaa esiopetusta järjestetään 4:lle lapselle. Heille on omia pienryhmiä, kerhoja, lukuhetkiä. Valmistavan 
esiopetuksen opettaja Jonna Arola jakaa työajan Pikku-Veräjän ja Veräjämäen päiväkotien kesken.      
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
      
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

  Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelyistä. 
Pikku-Veräjässä on yksi avustaja (3:lle lapselle), joka toimii yhdessä esiopetusryhmässä.  
Tehostettua tukea (1) tarvitsevia lapsia on kaikissa eo-ryhmissä.  
Lisäksi pk Veräjämäessä toimii integroitu erityisryhmä, jossa  järjestetään esiopetusta erityistä tukea tarvitseville 

lapsille (neljä esiopetuksessa olevaa lasta). 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

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

Keskustelun  
päivämäärä 
5.10.2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
5.10.2017 

Muut yhteistyötahot  
Kirjastot, Oulunkylän srk, Kiasma, lasten liikennepuisto, Oulunkylän liikuntapuisto, jalkapalloseura Gnistan, 

NMKY. Lisäksi projekteihin liittyvät museot yms kaupungin kohteet sekä esiopetuksen oppilashuoltoon liittyvät 
tahot  
Esiopetuksesta vastaava lto/elto 

 Hanna Vornanen (lto), Pauliina Sarliker (lto), Suvi Anttonen ja Tiina Haljala (elto), Jonna Arola (valmistavan 
esiopetuksen opettaja) 

 


