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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Pk Alkun tilat: Ryhmähuone sekä sali esiopetuskäytössä. Esiopetuksen oppimisympäristönä toimii koko Käpylän 

alue. Yhteistyötä tehdään läheisesti muun muassa kirjaston kanssa. Muita yhteistyökumppaneita on esimerkiksi 
Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu sekä Käpylinnan esiopeturyhmä. 
Ryhmässä on 22 lasta. Henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja sekä kaksi 

lastenhoitajaa. Aamupäivä toimitaan kahdessa pienryhmässä, iltapäivällä ryhmä yhdistetään. Esiopetuksen 
toiminta-aika on 9.30-13.30. Lapsen esiopetuspäivään kuuluu opetuksen osana ulkoilu, ruokailu sekä päivälepo. 
 Toiminnassamme korostuvat lapsilähtöisyys sekä kaveritaidot ja yhteistyötaidot. Ryhmässä pidämme tärkeänä 

hyväksyvää ja lämmintä ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä olla. Toiminta on tutkivaa ja pohdiskelevaa, lasten 
mielenkiinnonkohteet huomioivaa. Oppiminen tapahtuu toiminnallisin työtavoin, leikkien ja yhdessä toimien. 
Ryhmässä työskentelee 1-2 kertaa viikossa espanjankielisen kielirikasteisen esiopetuksen lastentarhanopettaja. 

Kielirikasteisen esiopetuksen pääpaino on oppia kieltä toiminnan ja arjen tilanteiden kautta antaen luontevia 
tapoja myös kulttuurien kohtaamiseen. Kielenoppimista innostavat ja edistävät myös laulut, leikit, lorut, sadut ja 
pelit. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Ajattelu ja oppiminen: Lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään mm. musiikin, taiteen, liikunnan ja draaman 

keinoin. Kannustamme luovaan ja kriittiseen ajatteluun tutkimalla ja pohtimalla asioita eri näkökulmasta, 
herättelemällä kysymyksiä sekä antamalla tilaa omalle ajattelulle. Rohkaisemme lapsia haastamaan itsensä sekä 
luottamaan omiin taitoihinsa. 
Kulttuurinen osaaminen: Vierailemme Helsingin monipuolisissa kulttuurikohteissa. Tutustumme kulttuurien 

monimuotoisuuteen ja huomioimme eri kieli- ja kulttuuritaustat 
Vuorovaikutus ja ilmaisu: Ryhmässä keskustellaan paljon siitä, miten kaveria kohdellaan ja kannustetaan 

huomioimaan toista. Harjoittelemme hyväksymään erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Tunteita käsittelemme 
monin eri tavoin. Rohkaisemme lapsia olemaan avoimia tunteissaan sekä pyrimme antamaan keinoja 
pettymysten selättämiseen sekä ristiriitatilanteiden selvittelyyn.  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Tuemme lapsen omatoimisuutta antamalla vastuuta lapselle sopivissa 

määrin. Harjoittelemme itsestään huolehtimisen taitoja eri arjen tilanteissa (esimerkiksi tavaroista huolehtiminen). 
Rohkaisemme myös pyytämään aikuisen apua tarvittaessa. Liikennekasvatus korostuu retkillä. Erityisesti retkillä 
lähiympäristössä lapset saavat enemmän vastuuta liikenteessä kulkemisen suhteen. Aikuisen turvallisessa 
ohjauksessa lapset saavat johdattaa vuorollaan ryhmää eri paikkoihin (esimerkiksi oma koti). 
Monilukutaito: Kielellisen tietoisuuden ja kiinnostuksen herättäminen (numerot, laskut, kirjaimet, äänteet,riimit, 

sadut) ovat tärkeässä asemassa. Tutustumme kirjaimiin sekä numeroihin leikinomaisesti, tarkoituksena luoda 
innostus oppimiseen. Ihailemme yhdessä ryhmän tuotoksia sekä käytämme hyödyksi erilaisia retkikohteita.  
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: Tutustumme erilaisiin teknologian välineisiin ja harjoittelemme niiden 

käyttöä. Tuotamme itse esimerkiksi omia videoita sekä satuja. 
Osallistuminen ja vaikuttaminen: Haluamme luoda ilmapiirin, jossa lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja tuntee, että 

häntä sekä hänen mielipiteitään arvostetaan. Rohkaisemme lapsia ehdottamaan uutta sekä tuomaan omat 
mielipiteet esille. Pidämme tärkeinä yhteisiä keskusteluja lasten kanssa, pyrimme kuuntelemaan herkällä korvalla 
tarttuen lasten aloitteisiin. Pidämme säännöllisin väliajoin lasten kokouksia, joissa lapset saavat yhdessä 
suunnitella ja tehdä päätöksiä jostain ryhmälle tärkeistä asioista. Lapsi pääsee myös osallistumaan suunnitteluun 
sekä toteutukseen erilaisissa pidempikestoisissa projekteissa.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Pyrimme huomioimaan lasten aloitteita ja mielenkiinnonkohteita erilaisissa projekteissa. Osaa projekteista 

lähestymme opettajajohtoisesti, jolloin opettaja antaa projektille alkusysäyksen. Tärkeää on lasten innostus 
aiheeseen, projektien tulee olla lapsista hauskoja ja mielenkiintoisia 
Toimintakauden teemaksi olemme nostaneet erityisesti tunteet, kaveritaidot sekä ihmisen. Näitä käymme läpi eri 

tavoin. 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Kuvaamme toimintaamme mahdollisimman paljon. Kuvat ja erilaiset lasten tuotokset ovat osa 

toimintaympäristöä. Päiväkodilla on oma instagram tili, jonka avulla tuomma toimintaa näkyviin myös 
vanhemmille. Lisäksi lähetämme viikottain sähköpostia, jossa kerromme toiminnastamme sekä tulevasta 
ohjelmasta.  
Lasten kanssa arvioidaan keskustellen omaa osaamista, keskittyen erityisesti vahvuuksiin. Lasten ajatuksia ja 

toiveita arvostetaan. Ryhmässä pidetään esimerkiksi lasten kokouksia säännöllisesti, joissa lasten ääni pääsee 
kuuluviin. 
 Ryhmän henkilökunnan kesken pidetään suuressa arvossa toiminnan arviontia sekä itsensä kehittämistä sen 

pohjalta. Toiminnan arviointia suoritetaan opettajien ja johtajien kesken kehityskeskusteluissa sekä tiimin ja koko 
talon omissa palavereissa. 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Järjestämme keväällä vanhempainillan uusien eskareiden vanhemmille. Toinen vanhempainilta järjestetään 

syksyllä. Kuulumiset vaihdetaan päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa. 
Toimintakauden alussa kysymme vanhempien toiveet ja ajatukset esiopetusvuodesta. Nämä toiveet 

huomioidaan toimintasuunnitelmassa. Vanhempainillassa tuomme yhteiseen keskusteluun ajatuksen, että 
vanhemmilla on mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan. Esimerkiksi retkille vanhemmat ovat aina tervetulleita 
mukaan.  
 Huoltajat voivat soittaa ryhmään halutessaan keskustella lasta koskevissa asioissa. Vaihdamme kuulumisia 
myös sähköpostin välityksellä. 
Lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) tehdään syksyllä yhdessä huoltajien kanssa. Keväällä yhteinen 

Leops keskustelu toimii arvioinnin välineenä esiopetuksen ja koulun välillä. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Kelto: Päivi Jormakka, S2(suomi toisena kielenä)-opettaja: Päivi Nikkilä, rehtorit: Sari Sola (Yhtenäiskoulu), 

Sirpa Kopsa (Käpylän peruskoulu) ja virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), 
terveydenhoitajat: Annika Hörkkö (Yhtenäiskoulu), sekä Hinni Sompa/Mona Aura (Käpylän peruskoulu).  
 
Perheneuvola, eteläinen alue, Kallion toimipiste: puh. 0931044960 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä: Teija Kynkäänniemi 
Esiopetuksen kuraattori, vastaava kuraattori: puh. 09 3106 5993, 040 631 3531 
 
Kiertävä S2-opettaja kartoittaa ryhmän S2-opetusta tarvitsevat lapset toimintakauden alussa. Lapsen 

esiopetussuunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä -opetuksen järjestelyt ja suunnitelma äidinkielen(/kielien) 
tuesta. 
 
Kiusaamisen ehkäisy rakentuu turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen. Tässä avainasemassa ovat 

hyvän yhteistyön luominen päiväkodin aikuisten, vanhempien ja lasten kesken. Kivijalkana on vastavuoroisuus, 
osallisuus ja yhteisöllisyys. Päivähoitoyksikköön on tehty kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma, jota arvioidaan 
tarvittaessa. Suunnitelmassa käydään läpi tarkemmin mitä on mielestämme kiusaaminen, kiusaamisen muodot, 
kuinka käsittelemme kiusaamista ja kuinka ennaltaehkäisemme kiusaamista. 
 
Kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua toimintaan ja saada opetusta ja kasvatusta 

sukupuolesta riippumatta.   
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Kiertävän S2- opettajan käynti toimintakauden alussa, jolloin kartoitetaan ryhmäkohtaisesti S2- opetusta 

tarvitsevat lapset. LEOPS:iin tehdään suunnitelma suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyistä ja äidinkielen 
tuesta. Esiopetuksen päivittäisessä arjessa käytetään kuvia, viittomia ja pienryhmätoimintaa osana kaikkea 
opetusta. Kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan tutustumalla omiin juuriin ja eri kulttuureihin. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
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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 

      
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, 

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

Keskustelun  
päivämäärä 
      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhteistoimintasuunnitelma) 
Liite 1 Käpylän peruskoulun yhteistyösuunnitelma 
Liite 2 Käpylän yhtenäiskoulun yhteistyösuunnitelma 

Suunnitelman  
päivämäärä 
 

Muut yhteistyötahot  
Kimmon leikkipuisto 
Käpylän/Oulunkylän seurakunta 
Muut lähialueen kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

 

 


