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Päiväkodin johtajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Ulla Geselle 

 
 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Suursuolla toimii kaksi esiopetusryhmää; Kotkat ja Ketut. Ryhmäkoko Kotkissa on 21 ja Ketuissa 22.  
Esiopetusaika klo 8.30-12.30 muodostuu ohjatusta toiminnasta, leikistä, ulkoilusta, ruokailusta ja satuhetkestä.   
Omien ryhmätilojen lisäksi toimintaympäristöinä ovat mm. Maunulan liikuntahalli, lähimetsät, leikkipuisto, ja 

Maunulan kirjasto. 
Kaikissa eri ympäristössä oppiminen tapahtuu eheytetysti, toiminnallisesti ja tutkien esim. matemaattisia taitoja 

liikunnan ja luonnonilmiöiden avulla.  
Teemme paljon retkiä sekä metsä-, että kaupunkiympäristössä. Esiopetuksen laaja-alaisen osaamisen sisällöt ja 

projektit eheytyvät retkikohteissa rikastaen opittavia kokonaisuuksia. Julkisilla kulkuvälineillä kulkeminen ja oma 
kotikaupunki tulevat retkillä tutuiksi. 
Ryhmien toiminnassa painottuu sosiaalisten taitojen harjoittelu. Ryhmät ovat mukana Hyveet elämässä- 

hankkeessa. Maunulan päiväkodin esiopetusryhmät ovat yhteistyökumppaneitamme. Heidän kanssaan 
toteutamme vähintään yhden yhteisen tapahtuman esiopetusvuoden aikana. 
Pedagogisia yhteistyökumppaneita ovat kirjasto ja Maunulatalo, seurakunta, liikennekaupunki, kulttuurikeskus 

Caisa, musiikkitalo, Annantalo ja museot riippuen tarjonnasta ja lasten kiinnostuksen kohteista. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelussa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja mielipiteet.  
Niistä saadaan tietoa havainnoimalla ja lapsilta kyselemällä. Oppimisympäristössä on näkyvillä kulloinkin 

meneillään olevan teeman tai projektin mukaista lasten kirjallisuutta, lasten tuotoksia sekä valokuvia. Lisäksi 
esillä on lasten tarpeiden mukaan kuvitettu päiväohjelma ja muita kuvitettuja ohjeita. Leikkipisteitä muokataan 
yhdessä lasten kanssa. 

• Ajattelu ja oppiminen: Lasten omaa ajattelua tuetaan ja heitä rohkaistaan miettimään itse ongelmiin 
ratkaisuja valmiiden vastausten sijaan. Lapsia rohkaistaan kyselemään heitä kiinnostavista aiheista, 
kyseenalaistamaan valmiit ratkaisumallit ja haastamaan itsensä. Ajattelun ja oppimisen kehittymistä 
tuetaan muistia ja ajattelua tukevilla monipuolisilla menetelmillä.   

• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:Lapsille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia ilmaista 
itseään monipuolisesti mm. liikunnan, kuvataiteen ja musiikin keinoin. Liikumme eri ympäristöissä kuten 
oma ryhmätila, piha, liikuntahalli, metsä sekä leikkipuisto.  
Kuvallisessa ilmaisussa tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja välineisiin ja annamme mahdollisuuksia 
myös omaehtoiselle askartelulle, piirtämiselle ja maalaamiselle. Musiikin iloa ja kokemista tarjoamme 
kuuntelun, laulun, leikin, liikkeen, rytmittelyn ja soittimien avulla. Molemmissa ryhmissä on käytössä 
Askeleittain –sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma, jonka avulla harjoittelemme 
säännöllisesti vuorovaikutustaitoja.  
Eri kulttuurien ja uskontojen juhlat ovat osa arkeamme eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten myötä. 
Keskustelemme perheiden erilaisista juhlista ja tavoista. Suomalaiselle kulttuurille ominaiset juhlat (esim. 
joulu ja pääsiäinen) huomioidaan ryhmän toiminnassa. Käymme joulukirkossa ja pääsiäiskirkossa. 
Lapsille, jotka eivät osallistu kirkkoretkille perheen valinnan mukaan, järjestetään korvaavaa toimintaa. 

• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: 
Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen antamalla mahdollisuus tehdä asioita itse. Harjoitellaan 
tekemään asioita itsenäisesti (ruuan ottaminen itse, pukeutuminen, omista välineistä huolehtiminen). 
Itsestä ja toisista huolehtimisen taitoja harjoitellaan mm. Askeleittain (sosiaalista kehitystä ja tunne-
taitoja tukeva opetusohjelma) -tuokioilla, jossa harjoitellaan tunteiden ilmaisua, ongelmanratkaisutaitoja 
 ja (kuinka selvitän ongelmat kavereiden kanssa, kuinka lapsi voi itse ehkäistä/estää kiusaamista). 
Askeleittain- ohjelman rinnalla käytössämme on Hyveet elämässä –hanke, jonka myötä arjessa 
vahvistamme vanhempien kanssa yhdessä valittujen hyveiden toteutumista. Syksyllä lasten kanssa 
käydään hyveet läpi keskustellen ja kirjallisuuden avulla. Syksyksi valitut hyveet talossamme ovat 
rohkeus, reiluus ja ystävällisyys. Lapsille sanoitetaan hyveet päiväkodin arjessa.  Keväällä otamme 
käyttöön myös hyveet kannustavuus ja myötätuntoisuus. 

• Monilukutaito: 
Kehitämme kielellisiä- ja matemaattisia valmiuksia erilaisilla toiminnallisilla harjoituksilla ja tehtävillä. 
Käytämme lasten kirjallisuutta monipuolisesti. Etsimme lasten kanssa tietoa netistä ja kirjoista. 
Ohjaamme lapsia tarkkailemaan ympäristöään ja eri ilmiöitä, kuten kyltit, liikennemerkit, vuodenaikojen 
vaihtelut, sää ja muut luonnonilmiöt. Apilatien tarinoita lukiessamme tarkastellaan tarinaan liittyvää 
kuvataulua etsien erilaisia kielellisiä ja muita merkityksiä. Myös Askeleittain-tuokioilla kuvan lukeminen 
on keskeinen menetelmä. 

• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 
Opetuksessa hyödynnetään aikakauslehtiä, tablettia, pöytätietokonetta ja digikameraa. Lapset  
pääsevät tutustumaan laitteisiin pelaamalla erilaisia oppimispelejä, sekä kuvaamalla ja tuottamalla itse 
esim. animaatiota.  
Esiopetuksessa käytämme mm. ekapeliä ja sitä suosittelemme myös kaikille perheille.  
Kirjaston tarjoamaa mediakasvatusta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan (esim. Aparaattisaari ja 
kirjaston mediakasvatustuokiot).  

• Osallistuminen ja vaikuttaminen:  
Ryhmän säännöt on luotu keskustelujen pohjalta yhdessä lasten kanssa. Säännöt on kuvitettu ja ne on 
nähtävissä ryhmän seinällä. Lasten kiinnostuksen kohteita hyödynnetään ja heidän mielipiteensä 
otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Kiinnostuksen kohteista saamme tietoa havainnoimalla 
lasten leikkejä ja arjen keskusteluilla.  
Lapset saavat tuoda esikouluun omia leluja halutessaan joka päivä. He saavat suunnitella iltapäiviin ja 
muihin vapaan leikin hetkiin itse leikkejä ja käyttää myös omia lelujaan. Leikkipisteitä suunnitellaan ja 
muokataan yhdessä lasten kanssa.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Teemojen ja projektien aiheet kumpuavat lasten kiinnostuksen kohteista lapsia havainnnoimalla ja 

keskustelemalla lasten kanssa. Lasten leikkien havainnointi sisällä ja ulkona ja keskustelujen seuraaminen 
antavat meille arvokasta tietoa. 
Leops-keskusteluissa kysymme lasten ja vanhempien odotuksia ja toiveita esiopetusvuodelle ja hyödynnämme 

niitä suunnittelussa. Lapset ovat toivoneet mm. tehtäviä ja retkiä. Vanhemmat pitävät tärkeänä kouluvalmiuksien 
vahvistamista; erityisesti sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelua. 
Opettaja suunnittelee kokonaisuuden siten, että kaikki laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tulevat huomioiduiksi. 

Suunnitelmat ovat sen verran väljiä, että niitä voidaan muuttaa lasten ideoiden ja tarpeiden pohjalta.  
Ryhmillä voi olla hyvin erilaisia teemoja tai projekteja. Näin voidaan huomioida lapsiryhmän kiinnostuksen 

kohteet ja yksilölliset tarpeet.  
 
Yhteisenä molemmissa ryhmissä on käytössä Apilatien esiopetuksen tarinat, laulut ja kuvataulut. Materiaali 

valikoitui yhteistyönä Maunulan esiopetusryhmien kanssa. Maunulan koulussa on käytössä sama materiaali.   
Nyt kaikissa ryhmissä on käytössä Apilatie –materiaali, joten jatkumo esiopetuksesta kouluun toteutuu tuttujen 

hahmojen myötä. 
Molemmissa ryhmissä on syksyllä 2017 teemana Suomi 100-vuotta. Teemaa toteutetaan huomioiden lasten 

kiinnostuksen kohteet ja tuomalla eri laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksiin aihetta mukaan. Teema huipentuu 
koko talon yhteiseen Suomi 100-juhlaan joulukuussa. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Toiminnan dokumentointiin käytetään kameraa, tablettia, sähköpostia ja lasten omia vihkoja. Projektien 

etenemistä kuvataan ryhmätilojen seinillä mm. valokuvien, piirustusten ja tekstien avulla. Lapset ovat saaneet 
käyttöönsä omat dokumentointivihkot. Lapset tekevät vihkoihin kuvia ja kirjoitusta, ohjatusti ja omatoimisesti 
päivittäin. Omiin vihkoihinsa lapset piirtävät ja kirjoittavat itselleen merkityksellisistä asioista. Vanhemmat saavat 
kuukausittain sähköpostitse tietoa oman lapsensa ryhmän toiminnasta. 
 
Toimintaa arvioidaan viikottaisissa tiimipalavereissa ja esiopettajien kuukausittaisissa suunnittelu- ja 
arviointitapaamisissa. Päiväkodin johtaja ja esiopettajat arvioivat toimintaa toimintakausittain joulu- ja 
toukokuussa. Erityislastentarhanopettaja osallistuu molempiin tiimipalavereihin arvioiden osaltaan toimintaa. S2-
opettaja vierailee ryhmissä sovitusti ja hänen kanssaan arvioimme toimintaa S2-lasten osalta.   
Huoltajien osallisuus  
Leops -keskustelussa kysytään vanhempien toiveita ja odotuksia esiopetusvuodelle. Syksyllä järjestettiin 

vanhemmille infotilaisuus, jossa myös kysyttiin heidän toiveitaan ja odotuksiaan. Vanhemmat toivoivat  
 erityisesti sosiaalisten taitojen ja itsestä huolehtimisen taitojen harjoitusta.  

 
Vanhemmille järjestetään myös hakukahveja, joissa on mahdollisuus kysellä ja keskustella.  
Päivittäin keskustelemme vanhempien kanssa tuonti- ja/tai hakutilanteessa lapsen asioista ja ryhmän 

toiminnasta. 
Koko talon yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla Maunulatalossa, kevätjuhla sekä vanhempaintoimikunnan järjestämät 
tapahtumat lisäävät vanhempien, henkilökunnan ja lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
 Huoltajat osallistuvat arviointiin kevään arviointikeskustelussa. Heiltä kysytään arviota ja palautetta kuluneesta 
esiopetusvuodesta. Huoltajilta tuleva palaute käsitellään heti. Palautetta hyödynnetään myös arvioinnissa. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma on päivitetty keväällä 2016 ja on luettavissa päiväkodin nettisivuilla. 

Askeleittain ohjelma sekä Hyveet elämässä hanke osaltaan ehkäisevät kiusaamista. Ryhmissä esiintyviin 
ongelmiin puututaan heti. Tarvittaessa konsultoimme kiertävää erityislastentarhanopettajaa Terttu Pouttua sekä  
esiopetuksen kuraattori Anu Leimiota. 
Aikuiset kiinnittävät huomiota ryhmäytymiseen erilaisten ryhmäytymisleikkien avulla. Aikuiset myös ohjaavat ja 

suunnittelevat leikkiryhmiä ja muodostavat retkiparit lapsille. Näin kaikki pääsevät mukaan eikä kiusaamisen ja 
vallankäytön välineenä voida käyttää esimerkiksi parien valintaa. 
Kaikkia lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. 

 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Ryhmien toiminnassa käytetään kuvatukea. Aikuinen pilkkoo ohjeet pieniksi, selkeiksi kokonaisuuksiksi. 

Tarvittaessa annamme henkilökohtaista ohjausta. Keskustelemme vanhempien kanssa oman äidinkielen 
merkityksestä. Käytämme Ekapeli -maahanmuuttajasovellusta tabletilla. 
S2-opettaja vierailee sovitusti ryhmissä useamman kerran vuodessa. Hän myös tekee keväällä kielitasoarviot 

esioppilaille. 
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Valmistava opetus järjestetään ryhmien yhteistyönä. Valmistavan opetuksen lapsille on omaa suomen kielen 

opetusta maanantai-torstai aamuisin ennen esiopetusajan alkua. Haetaan lisäresurssina lastentarhanopettajaa 
kielen opetukseen. Kun lisäresurssi saadaan niin aikataulu suunnitellaan uudelleen. Kuvakirjoja, leikkejä ja  
pelejä opetusmenetelminä käytetään opetuksessa. Sanaston opettelun tukena käytetään myös Lyre Bird –

sovellusta tabletilla. 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Päiväkodin esiopetuksessa on sekä yleistä että tehostettua tukea saavia lapsia. Suursuon 
erityislastentarhanopettajan tukea saavat lapset ovat kaikki esiopetuksessa. Elto työskentelee tänä toimikautena 
molemmissa ryhmissä rinnakkaisopettajana.  
Sekä yleisen että tehostetun tuen lapsille ympäristöjärjestelyt ovat tärkeitä.Toimintaympäristö on kuvitettu lasten 
tarpeiden mukaan. Päiväjärjestys on kuvina seinällä, samoin toistuvat toimintaohjeet. Tukea tarvitseville lapsille 
käytetään kuvia ennakointiin ja toiminnan selventämiseen. Tarvittaessa kuvia annetaan myös kotiin, esimerkiksi 
viikko-ohjelman ja retkien ennakointiin. Vanhempien kanssa sovitaan erikseen, jos lapsi tarvitsee kuvitettua 
reissuvihkoa. Ohjeiden selkeyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lapsen yksilöllisiä tarpeita huomioidaan 
ohjeiden antamisessa, tarvittaessa pilkkomalla ohjeet osiin. Pienryhmätoiminnalla pyritään turvaamaan jokaiselle 
mahdollisuus saada riittävää ohjausta työskentelyynsä. Elto antaa tarvittaessa myös yksilöllistä ohjausta ja 
opetusta. Positiiviseen palautteeseen ja kannustukseen kiinnitetään erityisesti huomiota esimerkiksi kuvittamalla 
lapselle hvyin sujuneita tilanteita lapsen omaan hyvä-vihkoon.      
 
Yksilölliset tehostetun tuen suunnitelmat mietitään yhdessä huoltajien kanssa ja ne kirjataan lapsikohtaisiin 
suunnitelmiin. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti.  
Tuen tarpeen arviointi kouluun tehdään yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa.  
 
Huoltajille kerrotaan poikeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja kuulemismenettelystä.  
 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, 

lastentarhanopettaja, 
  kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Ulla Geselle, Taru Ahmanheimo, Virpi Peltonen, Terttu Pouttu ja Tiia Elomaa 

Keskustelun  
päivämäärä 
6.10.2017 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
12.09. 2017 

Muut yhteistyötahot  
Neuvolapsykologi Hanna-Kaisa Hakulinen, koulupsykologi Pirjo Pihlava, puheterapeutit, foniatri, 

toimintaterapeutti ja perheneuvola. 
Esiopetuksesta vastaava lto/elto 
Taru Ahmanheimo ja Virpi Peltonen 
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