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Esiopetuksessa on lukuvuonna 2019-2020 42 esiopetusikäistä lasta. Merimakkaroiden esiopetusryhmässä on 14 lasta, Kampasimpukoiden 
esiopetusryhmässä 14 lasta ja Siika esiopetusryhmässä on 14 lasta. Ryhmissä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.  
Toiminta-aikamme ajoittuu kello 9–13 väliselle ajalle. Toimintaamme ohjaa koko vuoden lasten asettamat toiveet ja odotukset 
esiopetusvuodelle. Esiopetuksen fyysiseen oppimisympäristöömme kuuluu esiopetusryhmien omat tilat, päiväkodin muut sisätilat, päiväkodin 
piha, päiväkodin lähiympäristö, koulun ruokala ja jumppasali,  Mustikkamaa ja Helsingin kaupungin vierailtavat kohteet. Käytämme yhdessä 
luokkatilassamme olevia digivälineitä pedagogisesti säännöllisesti. Sosiaalinen oppimisympäristömme kannustaa vuorovaikutukseen ja 
ryhmätyöskentelyyn.  
Varhaiskasvatusyksikkö Kalasataman esiopetuksessa painotetaan erityisesti metsäpedagogiikkaa. Metsäeskarissa esiopetusryhmät toimivat 
kahdesti viikossa. Toimimme päivittäin pienryhmissä ja käytämme päiväkodin tiloja monipuolisesti. Esiopetuksen ja koulun välinen yhteistyö 
on säännöllistä ja yhdessä opettajien kanssa suunniteltua. Yhteistyöstä koulun kanssa on erillinen suunnitelma.  
Pedagogiikassa korostuu toiminnallisuus ja positiivisuus sekä hyvän huomaaminen. Huomaamme lasten vahvuudet ja onnistumiset korostaen 
niitä. Teemme onnistumiset, vahvuudet ja myös harjoiteltavat asiat näkyväksi toiminnassamme. 
Laaja-alainen osaaminen  

Esiopetuksessa tärkeää on lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lapset suunnittelevat toimintaa 
jatkuvasti. Lapset esittävät toiveitaan ja ideoitaan, jotka nousevat esille toiminnassa. Esiopetuksessa tärkeintä on oppimisen ja oivaltamisen 
ilo, sekä yhdessä tekemisen riemu. Jokainen lapsi saa päivittäin monia onnistumisen kokemuksia ja positiivisia muistoja eskarista. Esiopetus 
on meillä kivaa ja toiset huomioonottavaa. Ilmapiiri on kannustava ja tsemppaamme toisiamme jatkuvasti. Asioita lähestymme leikin ja 
toiminnallisuuden kautta.  
Ajattelun ja oppimisen taitoja sekä itsensä ilmaisun ja kulttuurisen osaamisen taitoja opimme liikunnallisen toiminnan, lorujen, musiikin ja 
draaman kautta. Lasten omaa ajattelua sekä oppimista tuetaan mahdollistamalla itse vaikuttaminen ja valitseminen, kokeileminen ja 
itsetekeminen. Arjessa muun muassa äänestetään, perustellaan omat valinnat ja harjoitellaan tekemään päätöksiä yhdessä. 
Vuorovaikutustaitoja harjoittelemme myös satujen ja sadutuksen keinoin. Tunnetaitojen ja kaveritaitojen kehittyminen esiopetusvuoden aikana 
on tärkeää ja näiden taitojen oppimisessa käytetään hyödyksi erilaisia tunnetaitomateriaaleja. Huomaa hyvä–vahvuuspedagogiikka näkyy 
kaikkien esiopetusryhmien toiminnassa. Toimintakulttuuriimme kuuluu myös yhteisöllisyys ja turvallisuus. 
Käytämme yhdessä tilassa olevaa dokumenttikameraa ja suurta kosketusnäyttöä sekä tablettia muun muassa asioiden tutkimiseen yhtenä 
osana mediakasvatusta. Esiopetuksessa painotetaan projekteja ja ilmiöiden tutkimista. Ilmiöiden aiheet lähtevät liikkeelle lasten kiinnostuksen 
kohteista. Oppimisympäristössä kaikki oppimiseen ja toimintaan varatut toimintavälineet, lelut ja materiaalit ovat selkeässä järjestyksessä 
lasten näkyvillä ja saatavilla. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Toimintakauden aikana lapsia havainnoidaan ja kysytään heitä kiinnostavista asioista tai ilmiöistä ja ne dokumentoidaan. Koko vuoden suuri 
projektimme on metsäeskari. Metsäpedagogiikka mahdollistaa tilaisuuden tutkimiselle, ihmettelylle ja kokonaisuuksien oppimiselle. 
Havainnoimme luontoa metsäeskarissa viikottain ja teemme toiminnallisia esiopetustehtäviä. Metsäpedagogiikka ja metsäeskaritoiminta 
näkyvät myös päiväkodilla.  
Esiopetuksessa toteutetaan ilmiöitä ja projekteja, joiden aiheet nousevat lasten omista ideoista. Ryhmissä voidaan toteuttaa samanaikaisesti 
useita eri kestoisia ja sisältöisiä projekteja.  
Lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja rikastuttavat ja luovat mahdollisuuksia lasten ideoista nouseville teemoille. Projekteissa huomioimme 
myös ajankohtaiset asiat, juhlat sekä vuodenajat. 
Kieltä opimme päivittäin rikkaiden keskusteluiden, pohdintojen, leikkien, pelien, satujen ja kuvien avulla. Lapset myös saduttavat omia 
tarinoita. Taiteellista ilmaisua opimme musiikin, käsitöiden ja kuvaitaiteiden kautta.  
Tutustumme myös kotikaupunkimme historiaan ja nykyhetkeen.  
Tutustumme omien esiopetusryhmiemme kulttuureihin, kieleen ja katsomuksiin draaman, musiikin ja tarinoiden kautta.  
Vuoden aikana tutustumme myös ruokailuun, terveyteen ja pohdimme kohtuullista kuluttamista ja kiinnitämme tähän huomiota arjen 
valinnoissa.  
Esiopetusryhmät toteuttavat säännöllisesti, suunniteltua esiopetusryhmien välistä yhteistä toimintaa. 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentoimme päivittäistä esiopetusta niin valokuvin, piirustuksin, sadutuksin kuin kädentöin. Dokumentoinnin kautta tuomme 

pedagogiikkaa ja toimintaamme näkyväksi lapsille ja perheille ja pystymme seuraamaan oppimista. Esiopetusryhmillä on omat tilit 
Instagramiin, jonne päivitämme tietoa päivän toiminnasta. Ryhmien toiminnasta tiedotetaan myös viikottaisten viikkokirjeiden kautta. 
Ryhmissä arvioidaan toimintaa havainnoimalla lapsia ja heidän toimintaa sekä keskustelujen pohjalta. Tiimipalavereissa arvioidaan 
esiopetuksen toimintaa viikottain ja laajemmin esiopetusta arvioidaan tammikuussa ja toukokuussa. 
Huoltajien osallisuus  
Huoltajat voivat ilmaista ajatuksiaan, toiveitaan ja näkemyksiään päivittäisissä kohtaamisissa, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma-

keskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Esiopetuksen viikko-ohjelma on nähtävillä esiopetustilan edustalla ja sähköisissä viikkotiedotteissa 
kerromme toiminnasta ja esiopetuksen pedagogiikasta tarkemmin. Esiopetusryhmien ja päiväkodin yhteisiin juhliin sekä tapahtumiin huoltajilla 
on mahdollisuus tulla mukaan. Huoltajat voivat vaikuttaa myös vanhempainyhdistyksen kautta. 
 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KASVATUS JA KOULUTUS 

 ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

 2 

 

Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Esiopetuksessa korostamme mukavaa, turvallista ja toiset huomioivaa ilmapiiriä. Lapset oppivat kunnioittamaan ja arvostamaan toisiaan. 
Minkäänlaista kaltoinkohtelua tai kiusaamista emme hyväksy. Kiusaamisen ehkäisemiseksi keskitymme tunteiden tunnistamiseen, 
nimeämiseen ja ilmaisuun sekä panostamme ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin.  
Esiopetusryhmissä käytämme Huomaa Hyvä -materiaaleja sekä erilaisia tunne –ja kaveritaitomateriaaleja kuten Piki, Eläinten elämää 
(mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin) ja Voimakortteja. Myös tekemämme Eskarin oikeudet –ohjaa vuorovaikutustamme päivittäin.  
Päiväkodissamme on yhteinen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, johon jokainen henkilökunnan jäsen on sitoutunut. 
Suunnitelmasta on tiedotettu myös vanhempia.  
Esiopetuksessa kokoonpanoja ja pienryhmiä suunnitellaan myös siten, että ne tukevat lasten vertaissuhteita ja kaveritaitojen kehittymistä. 

Oppilashuoltoomme kuuluu yhteistyö neuvolan, lapsiperheiden kotipalvelun ja lapsiperheiden perhetyön kanssa. Teemme yhteistyötä myös 
vanhempien, esiopetuksen psykologin ja kuraattorin sekä Kalasataman peruskoulun kanssa. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Esiopetuksessa suomen kieltä harjoitellaan ja rikastetaan keskusteluin, sanoja maistellen ja merkityksiä pohtien, loruttelemalla, 
riimittelemällä, laulamalla sekä draaman keinoin. Puhutun kielen tukena käytetään tilannekohtaisesti kuvia, symboleja ja vahvaa elekieltä 
sekä kiinnitämme huomiota selkeisiin ohjeistuksiin. Lapsia rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään suomen kieltä. Suomi toisena kielenä 
opetusta toteutamme tarpeen mukaan.  
Teemme yhteistyötä suomi toisena kielenä –opettajan kanssa ja konsultoimme häntä tarvittaessa.  
Esiopetusvuoden aikana tutustumme erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin. 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Valmistavan esiopetuksen opinto-ohjelma kirjataan tarpeen mukaan lapsen omaan esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Valmistavan 

esiopetuksen toteuttamisesta keskustellaan aina huoltajien kanssa. 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Yksilölliset lasten erityiset tuen tarpeet huomioidaan lapsen omissa esiopetuksen oppimissuunnitelmissa ja oppimisen tuki pohditaan aina 
yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Konsultoimme päiväkodin erityislastentarhanopettajaa ja kiertävää erityislastentarhanopettajaa 
tarvittaessa. Otamme huomioon lasten eri tuen tarpeet myös esimerkiksi pienryhmätoiminnan kautta. Lisäksi eriytämme toimintaa lapsen 
kehityksen ja taitotason mukaan. Huomioimme tukea tarvitsevien lasten tarpeet myös oppimisympäristön muokkaamisessa, esimerkiksi 
kuvien ja apuvälineiden käytössä. 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen  
Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai 
muu asiantuntija 

Keskustelun  
päivämäärä 
      

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Yhteistoimintasuunnitelma on laadittu Kalasataman peruskoulun ensimmäisten luokkien opettajien kanssa. 
Tapaamme yhteistyön merkeissä 2x/kuukaudessa Mustikkamaalla, toteuttaen pedagogisesti suunniteltuja 
toiminnallisia tuokioita. 
Tutustumme koulun tiloihin esiopetusvuoden aikana. 

Suunnitelman  
päivämäärä  
08/19 

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Esiopetusryhmät tekevät lisäksi yhteistyötä mm. alueen kiertävän erityisopettajan, suomi toisena kielenä (s2)-opettajan, kuraattorin, 
psykologin ja neuvolan kanssa. 
Kalasataman peruskoululla järjestetään iltapäiväkerhotoimintaa koulun jälkeen sitä tarvitseville. 
Helsinki 24.10.2019  
 
Vo Sari Tiger-Tirkkonen, Vo Sanna Särkelä ja Vo Sari Niemelä 

 


