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Päivähoitoyksikkö / toimipiste 

Vy Isoniitty-Kesäheinä-Niittyvilla/ Päiväkoti 
Kesäheinä/ryhmä Timoteit 

Toimintakausi 

2019 - 2020 

Osoite  

PL 52976, 00099 Helsingin kaupunki, käyntios. Isonniitynkatu 9, 00520 Helsinki 

Puhelin 

09-310 29699 

Sähköpostiosoite 

pk.kesaheina@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on  käsitelty ja hyväksytty 

Käsitelty työyhteisössä: 11.10.2019,  

hyväksytty: 3.12.2019 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

Sirpa Juuri 

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 

Päiväkoti Kesäheinä toimii kahdessa eri rakennuksessa. Timoteit-esiopetusryhmällä on omat tilat os. 
Isonniitynkatu 9 ja päiväkodin kolme muuta ryhmää ovat os. Isonniitynkatu 7. Esiopetusryhmässä on 21 
esiopetuspaikkaa. Timoteit toimivat osan aikaa kahdessa ryhmässä, Oranssit ja Vihreät ja joskus tilanteen ja 
toiminnan mukaan jaetuissa vielä pienemmissä ryhmissä. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9 -13. Tärkeä osa 
toimintaympäristöä ovat myös lähiympäristön puistoalueet, hiekka- ja nurmikenttineen sekä metsikköalueet. 
Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi on helppoa käyttää oppimisympäristönä koko kaupunkia (museot työpajoineen 
ja näyttelyineen, teatterit ym.)  

 

Esiopetusryhmässä järjestetään espanjankielistä kielirikasteista toimintaa. Kielirikasteisella esiopetuksella 
tarkoitetaan esiopetusta, jossa alle neljännes toiminnasta järjestetään säännöllisesti jollain muulla kuin 
opetuskielellä. Kielirikasteinen opetus toteutetaan niin, että varhaiskasvatuksen opettaja kiertää useammassa 
esiopetusryhmässä ja järjestää kielirikasteisen esiopetuksen mukaista toimintaa kussakin ryhmässä yhteistyössä 
ryhmän opettajien kanssa. Espanjankielistä toimintaa sisällytetään esiopetusryhmän päiväohjelmaan ja 
teemoihin. Timoteit-ryhmässä pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa. 

 

Maanantaista keskiviikkoon esiopetus alkaa jakautumalla aamupalan jälkeen kahteen ryhmään. Ryhmät 
vuorottelevat sisä-ja ulkotilojen käytössä. Ennen lounasta tai välipalaa kokoonnumme yhteiseen esiopetus-/mitä 
kuuluu? –piiriin, jossa vaihdetaan kuulumiset, tuodaan keskusteluun itselle tärkeitä asioita ja jutellaan päivän 
kulusta ja sovitaan yhteisistä asioista. Lounastamme klo 11.30 alkaen. Lounaan jälkeen lepohetkellä 
rentoutudutaan, kuunnellaan tarinoita ja musiikkia patjoilla köllötellen. Lepohetken jälkeen lapset leikkivät, 
askartelevat, pelaavat, ulkoilevat ym. osallistuen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Aikuiset ovat mukana 
mahdollistamassa ja tarvittaessa rikastuttamassa erilaista toimintaa.  

Torstaina ja perjantaina ryhmässä toimii muun henkilöstön lisäksi espanjankielistä kielirikasteista esiopetusta 
antava opettaja. Tuolloin kokoonnumme aamupalan jälkeen yhteiseen piiriin, jossa laulamme espanjankielisiä 
lauluja, loruttelemme sekä käymme läpi päivän ohjelmaa. Sen jälkeen jakaannumme pienryhmissä esiopetuksen 
mukaiseen ohjattuun toimintaan, joissa painottuu espanjan kieli.   
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Materiaalit ja välineet ovat lasten saatavilla ja heillä on mahdollisuus toimia aktiivisesti ja aloitteellisesti. Lapsia 
kannustetaan muokkaamaan ympäristöään mieleiseksi ja toimivaksi yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. 
Tavarat ovat helposti huoneesta toiseen liikuteltavissa laatikoissa. Lapset ovat nimenneet ryhmän tilojen huoneet 
eläinteemalla Hevos-, Panda-, Jänis- ja Kettu-huoneiksi. 
Useamman lapsen yhteisiä syntymäpäiviä vietetään 4-5 päivänä toimintakauden aikana. Sankarit suunnittelevat 

itse juhlapäivän toiminnan. Aikuiset ovat mukana järjestelyissä.  
Lapset oppivat erilaisissa oppimisympäristöissä sisällä ja ulkona leikkien, kokeillen, kysellen, tutkien eri aisteja 

hyväksi käyttäen, erilaisia työtehtäviä tehden ja itseään ilmaisten vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten 
kanssa. Lasten yksilölliset tarpeet ja tavat oppia huomioidaan oppimisympäristöjä muokatessa.   
 
Ilmapiiri on lasta arvostava ja kannustava. Lasten oppimisen iloa ja innostusta pidetään yllä onnistumisen 

kokemusten ja positiivisen palautteen avulla. Lapsia rohkaistaan luottamaan taitoihinsa ja tarttumaan 
haasteellisiltakin tuntuviin tehtäviin. Lapsia kannustetaan auttamaan toisiaan ja pyytämään apua sitä 
tarvitessaan.  
 
Lasten aloitteellisuuden kehittymistä ja vastuunottoa omasta oppimisesta tuetaan. Lapsia ohjataan 

havainnoimaan ympäristöään, ihmettelemään, kyselemään, kyseenalaistamaan, pohtimaan, etsimään tietoa ja 
löytämään vastauksia itse. Lapsia kannustetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä (kuva, 
sana, ääni). Lapsia kuullaan ja heitä kannustetaan kertomaan mielipiteitään. Heitä ohjataan osallistumaan 
ideointiin ja toiminnan suunnitteluun. Leopseista kerätty tieto lasten toiveista ja odotuksista toiminnan ja 
oppimisen suhteen sisällytetään suunnitteluun. 
 
Päiväkodin digivälineitä (esim. kameraa ja tabletteja oppimisvälineinä) käytetään yhdessä lasten kanssa ja ne 

ovat mukana päiväkodin arjessa niin retkillä kuin muussakin toiminnassa. Niitä käytetään mm. toiminnan 
dokumentointiin ja tiedon hankintaan.  
 
Ryhmässä opetellaan keskustelemaan, kertomaan omista asioista ja ajatuksista sekä kuuntelemaan kaveria. 

Lasten kanssa pohditaan mm. ystävyyttä ja toisen kunnioittamista, oikean ja väärän erottamista sekä sääntöjen, 
sopimusten ja hyvien tapojen merkitystä.  Lasta ohjataan ymmärtämään oman toimintansa merkityksen muille 
ihmiselle ja ympäristölle sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.  Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja 
toisten perheiden katsomuksellisia perinteitä ja tapoja. Lapsia rohkaistaan myös erilaisten elämänkysymysten 
pohdintaan yhdessä toisten kanssa toimien.  
 
Lasten kanssa pohditaan heidän hyvää oloaan ja terveyttään edistäviä tekijöitä esim. ruokailun, levon ja 

liikkumisen osalta. Ruokailut ovat oppimistilanteita, joissa harjoitellaan mm. hyviä ruokatapoja. Myös espanjan 
kieli on läsnä ruokailuissa ja muissa arjen oppimistilanteissa, joissa opimme esimerkiksi kiittämään ja 
toivottamaan hyvää ruokahalua vieraalla kielellä.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

 
Aloitimme esiopetusvuoden toisiimme tutustuen. Olemme keskustelleet paljon ystävyydestä ja yhdessä 

toimimisesta. Lähdimme käsittelemään aihetta lasten vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen tukemista 
käsittelevien materiaalien avulla keskustellen, vuorovaikutus- ja liikuntaleikkejä leikkien päiväkodissa, pihassa ja 
lähiympäristössä. 
 
Olemme tutustuneet lähiympäristöömme (piha, puistoalueet, lähimetsä) liikkuen, leikkien, taiteillen ja tutkien. 
Myös espanjan kieli on ollut mukana ympäristöä tutkiessamme.  
 
Teatteri-, museo- ym, retkiä syvennämme suunnitellen etukäteis- ja jatkotoimintaa lasten kiinnostuksen mukaan.  
Tartumme esiopetustoiminnassamme lasten mielenkiinnonkohteisiin niitä ilmiöinä tutkien ja laajempia 
oppimiskokonaisuuksia muodostaen.   
 

Syksyn 2019 toimintaa: 

 monipuolinen liikunta päiväkodin sisätiloissa, pihassa, lähiympäristössä ja Mäkelänrinteen 

                         liikuntasalissa     

 tutkimus-, taiteilu- ja leikkiretket lähimetsässä 

 2.9. kummiluokkatapaaminen Käpylän peruskoulun kasvitarhalla -yhteistyö käynnistyy  

 3.9. HAMin taidepaja –Sekoita värit 

 17.9. Tanssiteatteri Raatikko -Tarinoita Muumilaaksosta 

 19.9. teatteriesitys -Olipa kerran lapsi Studio Pasilassa 

 20.9. paja aamupäivä, vanhempien vetämänä, piirros- ja rytmipajat 

 26. -27.9. espanja -leikki (”Matka Madridiin” etsimään Pedro-koiraa) tehtävärasteja 

 kiertävä musakärry soittimineen Timoteissa vk 40 

 3.10. teatteriesitys Tahvo ja Bella Kaupunginteatterissa 

 7. ja 9.10. Liikennekoulu Lasten liikennekaupungissa 

 8.10. matikkapaja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen Summamutikka-luokassa 

 10.10. Lasten kaupunki –Helsingin kaupunginmuseo, Isomummon aikaan opastus 

 24.10. kirjastoretket käynnistyvät (kirjat, elokuvat, kirjaston käytön opastus)      

            Pasilan ja/tai Käpylän kirjastoissa 

 28.10. toiminnallinen iltapäivä perheille, tutustumista syksyn toimintaan eskareiden johdolla 

 28.10. alkaen jännittävien juttujen viikko 

 12.11. Ooppera, lasten taidetuokio  

 8.11. isänpäivän aamupala 

 

Kevään 2019 alustavaa suunnittelua 

 vanhempien ohjaamaa pajatoimintaa (luonto, tiede ja tutkiminen) 

 luistelua/hiihtoa säiden mukaisesti 

 Vesikirppu – uimakoulu Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 

 kielten ja kulttuurien viikko 

 mediataitoviikko 

                      
Syksyn 2019 suunnitelma täydentyy ja kevään 2020 suunnitelma muotoutuu ryhmän havainnoinnin, arvioinnin, 
lasten mielenkiinnon kohteiden sekä lasten ja vanhempien kanssa tehtävän ideoinnin myötä. 
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Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Jokaiselle lapselle laaditaan oma esiopetuksen oppimissuunnitelma (Leops) yhteistyössä lapsen ja vanhempien 
kanssa. Se toimii lapsen esiopetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin, huoltajien kanssa tehtävän 
yhteistyön sekä koulun kanssa tapahtuvan tietojen siirron välineenä. 

 

Lapsia ohjataan tarkastelemaan omaa kehitystään ja oppimistaan ja asettamaan tavoitteita omalle 
oppimiselleen. Lasten maalauksia, piirroksia, tehtäviä ja valokuvia kootaan lasten omiin kansioihin ja niitä 
tarkastellaan esiopetusvuoden aikana yhdessä lapsen kanssa.  

 

Lasten kanssa yhdessä kootaan toiminnasta kertovaa materiaalia: kuvia, valokuvia, tekstejä päiväkodin seinille. 

Myös instagramia käytetään dokumentoinnin välineenä. 

 

Päiväkodin kasvatushenkilöstö arvioi ja suunnittelee toimintaa viikoittain ryhmäkohtaisissa tiimipalavereissa ja 
vuoroviikoin päiväkoti- ja varhaiskasvatusyksikkökohtaisissa palavereissa suunnitelman mukaisesti yhdessä 
varhaiskasvatusyksikön johtajan ja erityislastentarhanopettajan kanssa.  

 

Vanhemmat osallistuvat suunnitteluun ja arviointiin lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma-keskusteluissa 
syksyllä ja keväällä, vanhempainilloissa, vastaamalla varhaiskasvatusviraston asiakastyytyväisyyskyselyyn sekä 
päiväkodin omaan esiopetuksen toiminnan arviointikyselyyn vuoden vaihteessa. Pitkin toimintavuotta lapsilta ja 
vanhemmilta saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. 

 

Esiopetuksen toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja laajemmin 
toimintavuoden lopulla. 
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Huoltajien osallisuus  

Toukokuussa 2019 oli seuraavan syksyn esiopetusryhmän ensimmäinen tapaaminen. Siellä lapsilla ja 
vanhemmilla on mahdollisuus tutustua tulevaan ryhmään. 

 

Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa 13.8.2018 vanhemmat kertoivat omia ja lastensa esiopetusta 
koskevia toiveita ja odotuksia. Ryhmän ilmoitustaululla on paikka, johon vanhemmat voivat vielä kirjata niitä 
kauden aikanakin. Kävimme keskustelua erilaisista toimintaideoista ja arjen järjestelyistä. Kerroimme myös 
päiväkodin alustavista suunnitelmista tulevan toimintakauden osalta. 

Ryhmän ilmoitustaululla on paikka, johon vanhemmat voivat kirjata   

 

Leopsit eli lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat valmistelemme vanhempien kanssa keskustellen lokakuun 
loppuun mennessä. Leopseihin kirjataan myös lapsen ajatuksia, toiveita ja odotuksia sekä oppimistavoitteita. 
Leopsit täydentyvät toimintakauden aikana havainnoinnin ja arvioinnin sekä lasten ja vanhempien kanssa 
käytävän keskustelun myötä.  

 

Myös koko ryhmän toiminnan osalta suunnitelma elää, muuttuu ja täydentyy lasten, vanhempien ja päiväkodin 
yhteisen havainnoinnin, arvioinnin ja ideoinnin myötä. 

 

Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan esiopetuksen toimintaan, rikastuttamaan sitä omalla osaamisellaan 
henkilökunnan kanssa sopien ja suunnitellen. Vanhempien ohjaamat piirtämis- ja rytmipajat ovatkin jo 
toteutuneet. Luvassa vielä ainakin tutkimis- ja ympäristökasvatuspajat.  

 

Loka-marraskuun vaihteessa on Timotein toiminnallinen ilta. Siellä vanhemmilla on mahdolllisuus perehtyä 
syksyn toimintaan yhdessä eskareiden ja henkilökunnan kanssa. 

 

Vaihdamme kuulumisia lasten tulo- ja hakutilanteissa.Tarvittaessa järjestämme keskustelutuokioita vanhempien 
kanssa pitkin toimintakautta. Keväällä 2020 käymme esiopetusvuotta koskevan arviointikeskustelun yhdessä 
eskarilaisen ja vanhempien kesken. 

 

Vanhemmilla on oma keskinäinen whatsapp-ryhmä, jossa heillä on mahdollisuus käydä keskustelua 
esiopetuksen toiminnasta ja arjen järjestelyistä, jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja tuoda niitä sitten yhteiseen 
päiväkodin henkilökunnan kanssa käytävään keskusteluun.  Vanhemmilla on mahdollisuus käyttää päiväkodin 
tiloja vanhempain tapaamisiin. 

 

Tiedotamme vanhemmille sähköpostitse säännöllisesti esiopetusryhmän sekä menneestä, että tulevasta 
toiminnasta ja yleensä ryhmän kuulumisista. Toiminnasta kertovat myös lasten ja aikuisten tuottamat kuvat ja 
tekstit esiopetusryhmän huoneen ovessa ja seinillä. 

 
 

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

Ryhmään luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus toimia, kasvaa ja oppia 
rauhassa omana itsenään. 
 
Esiopetusryhmäläisten vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot vahvistuvat yhdessä toimien ja leikkien. Yhdessä 

pidetään yllä reilun kaverin -taitoja: kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa leikin kulkuun ja tuoda siihen omia ideoita, 
opetellaan joustamaan, neuvottelemaan. Opetellaan tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita ja 
ottamaan huomioon myös kaverin tunteet.  
 
Tavoitteena on toisia kunnioittava ilmapiiri, jossa ei hyväksytä häirintää, toisen satuttamista tai ryhmän 

ulkopuolelle jättämistä. Aikuinen on mukana toiminnassa ja leikeissä havainnoimassa oikeudenmukaisuuden ja 
tasa-arvoisuuden toteutumista. Epäoikeudenmukaiseen kohteluun puututaan heti ja yhdessä mietitään ja 
harjoitellaan erilaisia tapoja ratkaista pulmat ja erimielisyydet myönteisin keinoin.  
 
Lapset huomioidaan persoonina eikä heitä aseteta tiettyihin sukupuolirooleihin. Lapsia rohkaistaan toimimaan ja 

tekemään valintoja ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Aikuinen pohtii yhdessä lasten kanssa heidän 
keskinäisessä toiminnassaan tai puheissaan mahdollisesti ilmeneviä sukupuolittuneita ajatus- ja 
käyttäytymismalleja.   
 
Yhdessä huomataan hyvä ympärillämme. Aikuinen on omalla toiminnallaan malli lapselle. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Vieraskielisten ja monikielisten lasten kielen kehitystä seurataan ja tuetaan kuuntelemisen, ymmärtämisen, 
puhumisen, sanaston sekä kielen rakenteen osalta. Alueen S2-opettaja (suomi toisena kielenä –opettaja) on 
sovitusti havainnoimassa lapsiryhmässä sekä mukana tuen tarpeen arvioimisessa ja tuen toteuttamisen 
suunnittelussa lasten vanhempien ja ryhmän henkilökunnan kanssa. Keskusteluissa on mukana tulkki.Tämä 
monikielisyyden suunnitelma kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan 
toimintavuoden aikana ja arvioidaan ennen esiopetuksen päättymistä. Suunnitelmaan kirjataan kuvaus siitä miten 
lapsen äidinkieltä ja suomen kielen kehitystä tuetaan. Tuki toteutuu sekä koko ryhmälle suunnatussa 
ohjauksessa ja opetuksessa että tarvittaessa pienemmissä ryhmissä.  

 

Ryhmän toiminnassa näkyvät ryhmässä edustettuna olevat kielet, esim. tervehdykset eri kielillä. Eri 
kulttuuritaustoja tehdään ryhmässä näkyväksi keskustellen ja perheiden kanssa sovituin tavoin, esim. 
vanhemmat opettamassa laululeikkejä, lukemassa kirjoja ym.      

 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

      

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) 

Päiväkodin johtaja Heidi Virta, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi 
Jormakka, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Heino, varhaiskasvatuksen 
opettajat, esiopetusvastaavat Merja Koskelainen (Isoniitty)ja Anu-Minna Leppänen 
(Kesäheinä) 

Keskustelun  
päivämäärä 

 

21.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 14.8.2019 

 
Muut yhteistyötahot  

Lasten- ja perheneuvola, perhe- ja sosiaalipalvelut. Kasvatuksen ja Koulutuksen toimialan esipetuksen 
yhteistyöverkosto. Varhaiskasvatusyksikön sisäinen esiopetuksen yhteistyö. 
 

 


