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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Esiopetuksessamme on 39 lasta, ja toimimme kolmessa ryhmässä. Kahdessa ryhmässä on 14 lasta ja yhdessä 

13 eskaria. Jokaisella ryhmällä on omat kotiryhmätilat, ja lisäksi yhteiskäytössä olevia leikki- ja toimintatiloja. 
Esiopetusaika on 9-13. Pääsääntöisesti toimimme omissa esiopetusryhmissämme. Käytämme 

työskentelytapoina myös pienryhmä- ja parityöskentelyä. Teemme ryhmien välillä kaverivaihtoa ja 
kasvatushenkilöstön kierrätystä: käymme pitämässä tuokioita, palaverivalvonnat, jaamme osaamista ja ideoita. 
Pedagogisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. ovat Kanneltalo, liikennekaupunki, palvelutalot,  kirjastot, 

kulttuurikeskukset sekä museot. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Aikuiset kuuntelevat herkällä korvalla lasten toiveita arjessa, keskitytään myös pieniin ajatuksiin ja pyritään 

konkretisoimaan ideat ylös niin, että toiveiden toteutus näkyy arjessa. Lapsille annetaan mahdollisuus muovata 
leikki- ja oppimisympäristöään, ja heidän toiveitaan otetaan  huomioon retkiä ja toimintaa suunniteltaessa. 
Lasten osallisuus ja arkeen vaikuttaminen näkyy arjessa mm. konkreettisesti toiveita ylös ottaen, havainnoiden 

ja dokumentoiden sen toteutusta. Lapset osallistuvat leops-keskusteluihin, kotona täytetty lomake kysymyksineen 
tuo lasten ja vanhempien toiveet näkyväksi. 
 
Arjen taitoja vahvistamme positiivisella pedagogiikalla, annamme eväät itsensä luottamiseen ja omatoimiseen 

pärjäämiseen: kannustamalla, kehumalla, painottamalla toivottuja toimintamalleja. Esikoululaisten puolesta ei 
tehdä asioita automaattisesti valmiiksi, vaan heitä kannustetaan omaan ajatteluun ja pohdintaan. Harjoittelemme 
yhdessä kriittistä ajattelua ja syy-seuraussuhteiden pohdintaa niin arkitilanteissa kun esiopetuksellisten 
sisältöjenkin parissa. 
 
Tuemme keskinäisiä vuorovaikutussuhteita harjoittamalla ristiriitatilanteiden ratkaisuja ja välillä konkreettisesti 

mallintamalla toivottuja käytöstapoja ja neuvottelutilanteita. Lapsille pyritään antamaan monipuoliset valmiudet 
ilmaista itseään ja tunteitaan. Heille luodaan oppimisympäristö, jossa jokaiselle on tilaa olla oma itsensä. 
Opettelemme kauniita käytöstapoja esimerkiksi ruokailuissa haarukan ja veitsen käyttöä, kiitos-sanan käyttöä. 
 
Viestintäteknologiaa ja monilukutaitoa harjoittelemme leikillisesti, yhdessä tehden ja osallistuen. Tutustumme 

ympäristöön monipuolisesti tutkien, havainnoiden ja keskustellen sen merkeistä, symboleista, kuvista, 
mainoksista ja teksteistä. Ryhmillä on omat tabletit, koodamme, avaamme qr-koodeja ja käytämme elävän 
todellisuuden materiaaleja, lapset valokuvaavat ja elokuvaavat. 
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Oppimiskokonaisuudet ja teemat käynnistyvät arjessa lasta kuunnellen.Ryhmän aikuiset kuuntelevat lasten 

toiveita, havannoivat kiinnostuksen kohteita ja tarttuvat asioihin, jotka kiinnostavat ryhmässä erityisesti. Yhteisiä 
kiinnostavia asioita lähdetään laajentamaan aikuisen avulla suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka voivat olla 
aiheesta riippuen kestoltaan mitä tahansa päivästä, useammasta viikosta, koko toimintakauden mittaisiksi.  
 
A-ryhmä aloitti toimintansa elokuussa 11 lapsella sekä kahdella aikuisella. Lokakuun alusta kolme eskaria siirtyy 

B-ryhmään ja Keltakamarista tulee kuusi viisivuotiasta. Joten ryhmä A:sta tulee 5-6 vuotiaiden ryhmä. A-
ryhmässä keskitytään syksyn aikana itsetunnon kohottamiseen, herätellään mielenkiintoa kirjaimiin ja 
numeroihin. Ryhmässä harjoitellaan myös oman vuoron odottamista, hienomotorisia taitoja ja kielen kehitystä: 
riimitellen, käyden sisällöllistä dialogia, kuunnellen satuja. 
B-ryhmä aloitti toiminnan 11 lapsen ryhmänä. Lokakuussa meille siirtyy toisesta ryhmästä kolme eskaria lisää. 
Ryhmän lapsilla on monia kieli- ja kulltturitaustoja. Eskarit ovat kertoneet ja kyselleet mm. eri maiden ruuista, 

juhlista ja kirjoitusmerkeistä. Lasten kotimaista, kielistä ja kulttuureista onkin muodostumassa ensimmäinen 
ilmiömme, jota lähdemme työstämään hyödyntäen Kaskon ilmiöpohjaisen oppimisen kortteja ja eskareiden 
perheiden asiantuntemusta. 
C-ryhmän syksy on alkanut leikkien ja oman paikan etsimisen merkeissä; kokoontuivathan lapset yhteen neljästä 

eri paikasta. Ryhmän lapset ovat motorisesti taitavia ja liikunta on ollut päivittäistä lähiympäristössä(Soittajankuja, 
pihat) ja viikottaista kaukoympäristössä(liikuntakentät-ja puistot). Kirjaimet kiinnostavat C:läisiä kovin ja 
hienomotoriset harjoitukset olemme aloittaneet ommellen ja kynäillen. 
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentoinnin keinoina käytetään mm. valokuvasta, instagram-tilejä. Joissain ryhmissä lapset piirtävät kuvan 

omaan vihkoon eskariviikon tapahtumista. Itsearvioinnin tukena käytämme positiivista pedagogiikkaa, 
harjoittelemme uusia taitoja hymynaamojen ja kuvatuen avulla, kannustamme ja vahvistamme lapsen itsetuntoa 
ja omaa toimintaa myönteisen kautta. Lisäksi harjoittelemme konkreettisia itsearviointitaitoja erilaisten itsearviointi 
tehtävien parissa. Kokoamme myös jokaiselle lapselle oman eskarikansion, missä näkyy koko esiopetusvuosi: 
taidetyöt, eskaritehtävät, kuvat yms.. 
 
 
Huoltajien osallisuus  
Viestimme toiminnastamme sähköpostitse viikko- tai kuukausikirjein ryhmästä riippuen. Huoltajien osallisuus 

käynnistyi info-tilaisuudessa ja syksyn vanhempainilloissa. Vanhempien toiveita esiopetusvuodelle on kirjattu ylös 
leops-keskusteluissa ja vanhempainilloissa, ja niihin palataan toimintakauden aikana. Osallistamme vanhempia 
myös juhlin ja tapahtumin. Yhdessä ryhmässä on lokakuussa perheiden partiosuunnistus-tapahtuma, missä tulee 
näkyväksi syksyn metsäretkien sisältö . Osallistamme vanhempia myös juhlin ja tapahtumin mm.: isän-ja 
äitienpäivä aamiaiset, joulupolku, kieli-ja matikka iltapäivät, kevätjuhla. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Edistämme lasten hyvinvointia vahvistamalla lapsen osallisuutta ja mahdollisuutta tulla aidosti kuulluksi. 

Luomme ryhmissä yhteiset säännöt ja rajat. Sosiaalisia taitoja vahvistamme mm. erilaisin tunnekasvatuksen 
keinoin(esim. varis-materiali, huomaa hyvä, vuorovaikutusleikkikerho). Tasa-arvokasvatus on yksi toimintamme 
arvoista, ja sen toteuttaminen näkyy arjen keskusteluissa. Esimerkiksi keskustelut siitä kuinka jokainen on oma 
persoonansa harrastuksineen, leikkeineen, lempiväreineen yms. riippumatta sukupuolesta. Kaikki saavat leikkiä 
kaikkia leikkejä. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 
Suomen kieli vahvistuu arjen peleissä, leikeissä ja keskusteluissa. Käytämme paljon kuvatukea mm.viikko-

ohjelma, kalenteri, laulut, kuvitettu oppimisympäristö,leikkitaulut. Lasten kanssa keskustelemme eri kulttuurien 
tavoista, juhlista ja tapahtumista. Tutustumme perheiden kotikieliin ja opettelemme helppoja sanoja. 
 
Alueen S2 varhaiskasvatuksen opettaja Minna Lehtivuori-Ahonen tekee syksyllä alkukartoituksen jokaisessa 

ryhmässä sekä konsultoi ja tukee henkilökuntaa tarvittaessa   
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Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 
Erilaisilla tukitoimilla olevat lapset ovat inklusoitu tavallisiin esiopetusryhmiin, ja heidän tukensa kulkee 

läpileikkaavasti. Soittajankujalla työskentelee kahtena päivänä veo, teemme yhteistyötä myös terapeuttien 
kanssa. 
 
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) 
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