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Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys

Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus
 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset)

Syksyllä 2016 uudistettu esiopetustoimipiste, johon koko Katajanokan alueen esiopetus on keskitetty.
Päiväkodissa ei ole muita ikäryhmiä. 32 lasta ja kaksi esiopetusryhmää. Esiopetus toteutetaan klo 9-13 välisenä
aikana.

Käytettävät tilat vanha kerrostalohuoneisto, joka on toiminut jo kauan päiväkotina, Katajanokan rantapuisto (n.
300-400 m päässä), Katajanokan liikuntahalli ja koulun sali, koko Katajanokan alue ja retkikohteet ympäri
Helsinkiä. Helppo pääsy eri paikkoihin kävellen ja julkista liikennettä hyödyntäen.

Päivittäinen toiminta koostuu ulko- ja sisätoiminnasta, vapaasta ja ohjatusta leikistä, lounaasta ja sadun
lukemisesta. Viikottaiseen toimintaan kuuluu retkiä, liikuntatunteja, monipuolista ohjattua toimintaa, pelejä jne.

Tilojen käyttöä vuorotellaan mahdollisuuksien mukaan. Aamu-ulkoilu tapahtuu yhdessä, mutta aamupäivän
ohjattu toiminta usein niin, että puolet (esim. toinen ryhmä) on retkellä tai sisäliikunnassa ja toiset voivat käyttää
sisätiloja vapaammin. Ryhmien välillä tehdään myös yhteistyötä. Sosiaalisten ja tunnetaitojen opettelu on
tärkeässä asemassa esiopetuksessa.

Oppimisympäristön suunnittelussa on otettu huomioon lasten mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja on pyritty
luomaan helppokäyttöinen ja lapsille näkyvä, kuvitettu ympäristö, jossa välineet ovat helposti saatavilla.
Oppimisympäristöä rakentaessa on huomioitu liikunnan tarve ja toteutuminen. Leikkimahdollisuudet ovat
näkyvissä leikkitauluissa, joista lapset saavat valita mieleisen tekemisen ja aikuinen tukee ja tuo lisäideoita
leikkeihin. Lapset voivat myös itse keksiä leikkejä ja piirtää niistä omat merkkinsä ja lisätä leikkitauluun. Päivän ja
viikon kulku on näkyvissä molempien ryhmien omissa päiväkatsaus-seinissä, joiden avulla harjoitellaan myös
mm. viikonpäiviä, numeroita, kirjaimia ja huomioidaan päivittäin lasten läsnä- ja poissaolot.

Tilat on muokattu juuri esiopetukseen sopivaksi. Materiaalit ja oppimisvälineet, samoin lelut ja pelit on valikoitu
niin, että ne kiinnostavat esiopetusikäisiä ja tukevat heidän oppimistaan ja kehitystään.
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Laaja-alainen osaaminen
(mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön
  suunnitteluun?)

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun haastattelujen ja keskustelujen kautta, esittämällä toiveita,
kertomalla ideoitaan ja kehittämällä leikkejä ja muuta toimintaa yhteistyössä toisten lasten ja aikuisten kanssa.
Lasten ideoille ja ajatuksille annetaan tilaa ja lapset laativat mm. ryhmän yhteiset säännöt.

Yksikön yksi painopiste tällä toimintakaudella on ajattelu ja oppiminen. Päättelyä ja kykyä löytää itse ratkaisuja
tuetaan kaikissa arjen tilanteissa ja oppimisen ja ajattelun tukena käytetään monipuolisesti eri tapoja, kuten
musiikkia, liikuntaa, luovaa työskentelyä, eri aistien käyttöä. Lapsille annetaan aikaa kiinnostua ja oppia ja
dokumentointi ja arviointi toimivat suunnittelun ja oppimisen pohjana. Toiminta rakentuu monialaisten
oppimiskokonaisuuksien ympärille ja mm. osallisuutta ja tutkivaa oppimista harjoitellaan ilmiöoppimisen jaksoilla,
joissa koko kaupunki toimii oppimisympäristönä.

Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua kehitetään tunne- ja turvataitoja opettelemalla (apuna
Tunne- ja turvataidot-materiaali, jota työstetään kevätkauden aikana pienryhmissä), sovittelevaa ristiriitojen
selvittämistapaa harjoittelemalla sekä työskentelemällä erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä kavereita vaihdellen.
Kaverisuhteiden rakentamisen tukena käytetään kaveripurkkia, jonka avulla arvotaan leikkikaverit ja näin
ohjataan lapsia leikkimään eri kavereiden kanssa. Käytämme kaveritaitojen harjoittelussa Piki-materiaalia ja
tunnetyöskentelyssä Molli-materiaalia.

Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään omalla tavallaan. Huolehditaan kaikkien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista luoden tilanteita, joissa lapset pääsevät esille ja ääneen. Ryhmäkeskustelut
tukevat oman mielipiteen ilmaisua, toisten kuuntelemista ja yhteisten päätösten tekokykyä. Ryhmässä
työskentelemisen taidot, kuten auttaminen, toisten huomioonottaminen, vuoron odottaminen ja oman mielipiteen
ilmaiseminen kehittyvät päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja aikuisten tukemana. Kalenterivuoden juhlat ja eri
kulttuureihin ja perheiden tapoihin tutustuminen opettavat lapsille perinteitä ja luovat yhteisöllisyyttä.

Yleinen viihtyvyys ja toimiva oppimisympäristö ovat olennainen osa hyvää arkea. Nämä luovat pohjaa
oppimiselle ja arjessa itsenäisesti toimimiselle. Lasten toiminta ja tarpeet vaikuttavat ja näkyvät
oppimisympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lasten töitä ja valokuvia arvostetaan ja asetetaan esille,
mikä tuo arkea näkyväksi niin toisille lapsille kuin vanhemmillekin ja vahvistaa lapsen positiivista kuvaa itsestään.
Oppimisympäristö käsittää koko Helsingin ja turvallista liikkumista eri ympäristöissä harjoitellaan retkillä.
Luontoon tutustutaan mm. Laakson metsässä retkeillen.

Monilukutaitoa tuetaan tutustumalla monipuolisesti medioihin ja niiden viesteihin, lasten kulttuuriin ja esim.
kirjaston käytön mahdollisuuksiin. Hyödynnämme monilukutaidon ja kulttuurisen osaamisen kehittymisessä
satuja, loruja ja ohjelmia eri aikakausilta. Retkeilemme monipuolisesti erilaisissa kohteissa, joissa lapset
pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi tienviittojen ja karttojen lukemista. Käytämme digivälineitä osana
toimintaa käsiteltävän aiheen monipuolistajina. Lapset opettelevat itse käyttämään, lukemaan ja tuottamaan
sisältöä tietoteknisillä laitteilla.

Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit

Aikuisten jatkuva, herkkä havainnointi auttaa lapsia saamaan äänensä kuuluville ja näin toimintaa pystytään
suunnittelemaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja toisaalta ryhmän tarpeiden pohjalta. Aikuinen havainnoi
leikkejä ja ryhmätilanteita ja poimii lapsia kiinnostavia aihepiirejä. Esille nouseviin kysymyksiin etsitään yhdessä
vastauksia ja lapsia kiinnostavien aiheiden ympärille rakennetaan erilaisia projekteja ja oppimiskokonaisuuksia.
Lapsia haastatellaan ja heidän kanssaan keskustellaan päivän eri tilanteissa. Vuoden kierto, ajankohtaiset aiheet
ja lasten henkilökohtaiset tavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Pitkin vuotta järjestetään juhlia, joihin liittyy
työskentelyä aiheen ympärillä, valmistelua ja yhdessä tekemistä.

Eri pituiset projektit syntyvät pitkin vuotta esille nousevista aiheista ja lasten tarpeista. Monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa hyödynnetään leikin keinoja ja monipuolisesti kaikkia eri oppimisen alueita. Lapsille
annetaan aikaa kiinnostua, tehdä omaan tahtiin ja oppia itse. Lasten kysymysten ja ideoiden ympärille
rakennetaan eheitä kokonaisuuksia, joita työstetään eri menetelmin ja tuodaan lasten toimintaan lisäeväitä
tarjoamalla erilaisia keinoja oppia, hankkia tietoa ja toimia. Aiheita tutkitaan retkillä, etsitään aiheeseen sopivia
kirjoja ja luetaan niitä, konsultoidaan ulkopuolisia asiantuntijoita, opetellaan tiedonhakua ja hyödynnetään kotien
ja perheiden tietoja.

Syyskaudella oppimiskokonaisuuksia ovat mm. kaveritaitojen opettelu ja ryhmäytyminen, Korkeasaari ja eläimet
sekä tunnetaidot ja taide. Kevätkaudella keskitytään ainakin tunne- ja turvataitojen harjoitteluun ja
liikenneasioihin.
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi

-valokuvaus, videointi, äänittäminen
-Facebook-sivut, joille lisätään viikoittain dokumentointia toiminnasta
-lasten omat kansiot, joihin kootaan toiminnan dokumentointia, tehtäviä, valokuvia, muistoja retkiltä, piirustuksia

jne.
-haastattelut, keskustelut
-henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, toteutettua toimintaa ja lasten kehitystä tiimipalavereissa säännöllisesti
-lapset ovat mukana luomassa oppimisen tavoitteita ja arvioimassa omaa toimintaansa, arviointia tehdään

oppimiskokonaisuuksien lomassa ja päättyessä, välillä pienimuotoisemmin ja välillä laajemmin
-portfolioiden kokoamista joistain oppimiskokonaisuuksista harjoitellaan tällä toimintakaudella

Huoltajien osallisuus

-viikkokirjeet, joissa kerrotaan lyhyesti kuluneesta viikosta ja informoidaan tulevan viikon ohjelmasta ja muista
tärkeistä asioista, viestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostitse
-vanhempainillat ja vanhempaintoimikunta, vanhemmilla mahdollisuus esittää toiveita, osallistua suunnitteluun ja

olla osallisena toiminnan arvioinnissa
-syksyllä ja keväällä pidettävät henkilökohtaiset keskustelut, joissa käsitellään lapsen esiopetuksen oppimisen

suunnittelua ja arviointia (LEOPS), päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut, etsitään yhdessä ratkaisuja lapsen
tukemiseen
-vanhemmilla mahdollisuus vaikuttaa toimintaan mm. tarjoamalla/ehdottamalla retkikohteita ja kutsumalla

esimerkiksi omalle työpaikalle
-vanhemmat ovat osallistuneet esim. Korkeasaari-tehtäviin tekemällä lasten kanssa kotitehtäviä ja etsimällä

yhdessä tietoa eläimistä
-tunne- ja turvataitoihin liittyy kotitehtäviä, joita pohditaan kotona perheen kanssa
-yhteiset juhlat ja tapahtumat
-asiakastyytyväisyyskysely
-yhteistyö perheiden kanssa halutaan pitää avoimena ja viestintä rehellisenä ja vastavuoroisena

Yhteisöllinen oppilashuolto
(opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo)

Hyvinvointi pitää sisällään niin fyysisen, psyykkisen kuin emotionaalisen hyvinvoinnin ja näitä kaikkia tuetaan
arjen päivittäisessä toiminnassa. Liikkumista tuetaan ulkoilemalla, tarjoamalla mahdollisuuksia liikuntaan
sisätiloissa, retkeilemällä, liikuntatunneilla ja lisäämällä liikkumista arjen eri tilanteisiin. Fyysistä hyvinvointia
tuetaan kiinnittämällä huomiota lasten monipuoliseen ruokailuun, riittävään lepoon ja päivän aktiivisuustason
vaihteluihin, siisteyteen, itsestä huolehtimiseen ja melutason rajoittamiseen.

Psyykkistä ja emotionaalista hyvinvointia tuetaan huolehtimalla jokaisen oikeudesta koskemattomuuteen,
turvallisuuden tunteeseen ja työrauhaan. Tilojen käytön suunnittelulla pyritään lisäämään lasten mahdollisuuksia
omaan tilaan ja rauhalliseen toimimiseen. Päiväkodissa halutaan vallitsevan avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa
myös epäonnistumiset ovat sallittuja ja tekemisiin reagoidaan reilusti. Aikuiset kiinnittävät huomiota omiin
asenteisiinsa ja toimintamalleihinsa ja toimivat samalla esimerkkinä lapsille. Yhteisöllisyyttä lisätään
ryhmäytymisleikkien avulla, tutustumalla uusiin kavereihin mm. kaveripurkkia käyttäen, tekemällä yhteistyötä
ryhmien välillä, tukemalla leikkien ja kavereiden valintaa leikkitaulun avulla.

Kiusaamisen ehkäisemiseksi lapsille opetetaan toisten kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä ja
arvostamista ja erilaisten vahvuuksien huomaamista. Arjessa keskustellaan, harjoitellaan sosiaalisia taitoja
päivän tilanteissa ja luodaan kaikille mukava ilmapiiri. Meille huumorin käyttö, yhdessä viihtyminen ja nauraminen
ovat tärkeitä asioita ja haluamme vahvistaa myös lasten keskinäistä hyvää mieltä ja hyväntahtoista
naurukulttuuria. Kaveritaitoja harjoitellaan suunnitelmallisesti hyödyntäen esim. Piki-materiaalia. Lapsille
opetetaan omien ja toisten rajojen tunnistamista ja ilmaisemista. Kaikille lapsille tarjotaan positiivisia sosiaalisen
kanssakäymisen kokemuksia, niin antajana kuin saajana. Jokaista lasta arvostetaan omana itsenään.

Molemmissa ryhmissä toteutetaan vuoden aikana omat projektit (viikon tähti/viikon henkilö), joissa esitellään
vuorollaan jokaisen lapsen vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Projektiin osallistetaan lapsen lisäksi kaverit,
henkilökunta ja perhe. Molemmissa ryhmissä kiertää päiväkotimaskotti, joka käy viikon ajan vierailulla jokaisen
lapsen luona ja perheet dokumentoivat vierailua yhdessä.
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki

S2-opetus on pääasiassa pienryhmätoimintaa ja toiminnan eriyttämistä tarvittaessa. Kielen oppimisen tukena
toiminnassa on yleensä suomenkielisiä lapsia, mutta toisinaan opetusta järjestetään myös henkilökohtaisesti
yhdelle tai muutamalle suomea toisena kielenä opettelevalle lapselle. Päiväkodin kielen oppimiseen tarkoitettuja
materiaaleja hyödynnetään toiminnassa. Kuvat ovat aktiivisessa käytössä ja oppimisympäristö tukee kielen
oppimista ja ymmärtämistä. Tukiviittomia hyödynnetään havainnollistamisessa. Suomi toisena kielenä opetuksen
tukena käytetään S2-opettajan (Anne Ansellia) konsultaatiota.

Lapsella on mahdollisuus tuoda omaa kulttuuriaan esille päiväkodissa ja erilaisista kulttuureista ja tavoista
keskustellaan lasten kanssa ja tutustutaan niihin kirjojen, retkien, juhlien yms. toiminnan kautta. Vanhempien
kanssa keskustellaan äidinkielen merkityksestä ja tuetaan heitä vahvistamaan kotona äidinkieltä puheen,
kirjallisuuden ja mahdollisten harrastusten avulla.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa

Esikoulussamme ei ole tänä vuonna valmistavaa opetusta saavia lapsia.
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt

Syksyllä vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa käydään läpi lapsen tuen tarpeet ja oppimisen tavoitteet
ja sovitaan yhdessä, miten lasta tuetaan ja miten asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Vanhempia informoidaan
tarvittaessa myös erilaisista tukitoimista koulussa. Koulupolun pohdinnassa voidaan pyytää konsultaatioapua
erityisen tuen suunnittelijalta.

Vanhempia ohjataan tarpeen mukaan ottamaan yhteyttä tutkiviin tahoihin ja hakeutumaan esim. puhe- tai
toimintaterapiaan, sekä hakemaan asiantuntijoilta tuen hakemiseen tarvittavia lausuntoja. Esiopetuksen
kuraattorin ja psykologin palveluita hyödynnetään tarvittaessa.

Toisessa ryhmässä toimii kolmena päivänä viikossa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka toimii
rinnakkaisopettajana ryhmässä ja konsultaatiotukena koko päiväkodille. Lisäksi teemme erityisen tuen asioissa
yhteistyötä alueellisen kiertävän erityisopettajan kanssa.

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen
opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija)

Maritta Mellin (johtaja), Pirjo Suomalainen (kveo), Heli Ärilä (veo), Veli Toppinen (vo),
Lotta Toroi (vo), Jatta Veijanen (vo)

Keskustelun
päivämäärä
22.10.2019

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma)

Lapset tutustuvat koulun tiloihin viikoittaisilla liikuntatunneilla koulun salissa ja syksyn
aikana yhteisillä välitunneilla. Alkuopetuksen kanssa tehdään metsäretkiä ja koululaiset
tulevat pelaamaan lautapelejä esikouluun yhdessä eskareiden kanssa. Lisäksi
yhteistyössä järjestetään musiikki- ja kielituokioita, juhlia ja liikuntaa. Toukokuussa
esikoululaisilla on tutustumisaamupäivä koulussa. Tammikuussa esi- ja alkuopetuksen
opettajat arvioivat toimintaa ja suunnittelevat kevään yhteistyötä.

Suunnitelman
päivämäärä
3.9.2019

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot

Katajanokan koulu, kaupungin tarjoamat yhteistyökumppanit (kirjastot, liikuntahalli), moniammatilliset tahot:
neuvola, psykologit ja terapeutit, Korkeasaari, Kaskon asiantuntijaopettajat, lähipäiväkodit, Ilo kasvaa liikkuen –
ohjelma, Sapa, kulttuuripalvelut (museot, teatteri, musiikki), Rakkautta&Anarkiaa jne.

Esiopetuksesta vastaava vo/veo

Veli Toppinen (vo), Lotta Toroi (vo), Jatta Veijanen (vo), Heli Ärilä (veo)


