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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Päiväkoti Louhen toiminta perustuu yhteisöllisyyden vahvistumiseen. Louhessa koko talo on lasten käytössä ja 
lapsi kokee sen omaksi tilakseen, eri-ikäisillä lapsilla on mahdollisuuksia toimia yhdessä. Esiopetusikäiset lapset 
ruokailevat yhdessä 4-5-vuotiaiden lasten kanssa. Eskarit viettävät lounaan jälkeen salissa yhteisen 
tarinatuokion, jonka päätyttyä lapset valitsevat itselleen leikin. Aikuiset ohjaavat leikkien ja leikkitovereiden 
valintaa.  

Louhen päiväkodissa on tällä kaudella kaksi esiopetusryhmää:Puttepossut ja Pontevat, joissa on yhteensä 29 
lasta. Esiopetusaika on päivittäin kello 8.30-12.30, minkä lisäksi kaikki eskarit ovat lisäksi täydentävässä 
päivähoidossa. Louhen päiväkodin esiopetus perustuu Helsingin esiopetuksen oppimissuunnitelman mukaiseen 
toimintaan. 

Päiväkodin ulkoilu on porrastettua siten, että tilat sisällä ja ulkona ovat mahdollisimman monipuolisessa 
käytössä. Louhen eskarissa oppimisympäristönä toimii koko Helsinki. Eskarit ulkoilevat aamupäivisin mm. 
retkeillen metsässä, lähialueen puistoissa ja päiväkodin pihalla sekä kaupungin eri kulttuurikeskuksissa ja 
tapahtumissa.  

Louhen eskareissa painotetaan tällä toimintakaudella toiminnallisuutta, luontopedagogiikkaa, pajatyöskentelyä ja 
niistä syntyviä oivalluksia, toiminta perustuu tutkimiseen, pohtimiseen  ja oivaltamiseen. Lasten sosiaalisten- ja 
vuorovaikutustaitojen harjoittelua painotetaan erityisesti syyskaudella. Eskaripäivän aikana lapsella on 
mahdollisuus ohjattuun ja vapaaseen leikkiin, lapsia kannustetaan pitkäjänteiseen toimintaan ja leikkiin. 

Eskareilla on käytössään tabletit ja älypuhelin, joita käytetään aktiivisesti opetuksen tukena. Lapsia mm. 
kuvataan, lapset saavat itse kuvata ja osallistua toiminnan dokumentointiin (esim. Pontevien omassa Facebook  
ryhmässä ja Puttepossujen Instagram-tilillä).  

 
 

Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

 
 Elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja harjoitellaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä, myönteisen 

palautteen avulla lapsia opastetaan omatoimisuuteen ja itsestä huolehtimiseen ikätasoisella tavalla. Lapsia 
kuunnellaan ja heidän kanssaan keskustellaan heitä kiinnostavista aiheista. Louhessa lapsi on tärkeä osa 
yhteisöä ja yhteiskuntaa ja hänen mielipiteillään on merkitystä. Aamuisin eskarit kokoontuvat aamukokoukseen, 
jossa mm. suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä toimintaa. 
Esiopetus on alkua elämänpituiselle oppimiselle, Louhen eskareissa harjoitellaan tietojen ja taitojen soveltamista 

arjen tilanteisiin, lasta kannustetaan luottamaan itseensä ja omiin taitohinsa, lapset saavat puheenvuoron ja 
mahdollisuuden kysellä asioista päivittäin. 
Louhessa kaikki ovat samanarvoisia, kaikkien mielipide ja toiveet huomioidaan, lapset osallistuvat toiminnan ja 

oppimisympäristön suunnitteluun esim. aamukokouksissa sekä keskustelujen ja havainnointien kautta. 
Retkikohteita pohditaan yhdessä lasten kanssa ja huomioidaan heidän toiveitaan. 
Eskarissa harjoitellaan liikkumista eri paikoissa ja saadaan kokemuksia, jotka edistävät minäkuvan 

muodostumista ja yhdessä tekemisen taitoja. Tilaa annetaan toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, 
liikkumiselle, leikille ja elämyksille.  
Kulttuurista osaamista harjoitellaan tutustumalla sekä oman että muiden kulttuurien erityispiirteisiin. 
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan päivittäisissä tilanteissa ja leikeissä sekä ohjatussa toiminnassa 

(esim. draamakasvatus, tunnekortit, laulut, kirjallisuus). 
Monilukutaitoa harjoitellaan tutustumalla eri mediasisältöihin, lukemalla lapsille kirjallisuutta, lapsia ohjataan 

tuottamaan puhetta ja viestiä kirjoittamalla, draaman keinoin, kuvittamalla ja keskustelujen avulla.  
Päiväkoti Louhi on mukana Aikamatkalla -koulutuksessa, ja sen myötä aloitamme omaan historiaan 

tutustumista.  
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Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Pontevien ja Puttepossujen toiminnassa huomioidaan kaikki esiopetuksen tavoitteet eheyttäen sisältöalueet 
päivittäiseen ohjelmaan. Liikennekasvatukseen panostetaan; harjoittelemme säännöllisesti liikkumista eri 
kulkuvälineillä ja jalkaisin. Lasten kiinnostuksen kohteista ja ideoista poimitaan teemoja, jotka toteutetaan 
soveltaen päiväkodin muihin teemoihin. 
Tunne- ja kaveritaitoihin panostetaan erityisesti syyslukukautena, päivittäin tunnetaitoja harjoitellaan mm. 

siirtymätilanteissa. Ryhmän yhteishengen ja kaverisuhteiden luomiseen käytetään runsaasti aikaa syksyllä. 
Luontopedagogiikka on vahvasti esillä säännöllisten metsäretkien ja metsäeskaritehtävien muodossa.  
 
 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

 Esiopetuksessa arviointi on systemaattista päivittäistä ja jatkuvaa, toimintaa arvioidaan myös viikottain 
tiimipalavereissa, jolloin voidaan syventää yhteistä näkemystä. Toimintaa dokumentoidaan mm. valokuvaamalla 
ja kirjaamalla havaintoja, lapset voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja vanhemmilta saatu palaute huomiodaan. 
Kauden lopussa arvioidaan toiminnan onnistumisia ja kirjataan tulevaa kautta varten. Lasta rohkaistaan 
itsearviointiin (missä meni hyvin, missä tarvitsee vielä harjoitusta).  

Vanhemmille toimintaa tehdään näkyväksi Instragamin (Puttepossut) ja Facebook (Pontevat) -ryhmien kautta. 
Vanhemmat voivat nähdä lastensa toimintaa päivittän, mikä edesauttaa lasten ja vanhempien mahdollisuutta 
palata päivän tapahtumiin kotona.  

 

 
Huoltajien osallisuus  

Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä perheiden kanssa heitä osallistaen. Vanhempien ajatuksia kuunnellaan ja 
kysytään aktiivisesti. Vanhemmat ovat tervetulleita vierailulle päiväkotiin esim. kertomaan ammatistaan tai 
viettämään Lahja Lapselle -päivää lapsen esiopetusryhmässä. Lapsia kannustetaan kertomaan päivästään itse 
vanhemmille. Louhessa järjestetään erilaisia vanhempaintilaisuuksia ja perheiden yhteisiä toiminnallisia 
tapahtumia. Vanhemmat osallistuvat keskusteluihin (Leops, moniammatilliset keskustelut) kaksi kertaa kauden 
aikana ja tarvittaessa.  

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

Louhen eskareissa panostetaan ryhmään kuuluvuuden tunteen vahvistumista. Hyvän palautteen antamista ja 
vastaanottamista sekä toisia ihmistä kunnoittavaa käyttäytymistä harjoitellaan mm. päivittäisissä 
kokoontumisissa. Eskareissa korostuu yhdessä tekeminen ja yhteisten elämysten kokeminen. Ryhmäytyminen 
on eskareiden tärkein arvo ja pedagoginen painotus syyskauden aikana. Keinoina käytämme mm. 
tunnetaitoharjoituksia, yhteisleikkejä ja "kehupiiriä", joiden tarkoituksena on auttaa lasta itse havaitsemaan arjen 
tiimellyksessä tekojen ja sanojen vaikutuksen ja merkityksen.  
 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt, äidinkielen tuki ja tarvittaessa valmistava opetus 

Suomi toisena kielenä (S2) -opettajan konsultointi ja arviointipalaverit  
 

Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Pontevien ryhmässä työskentelee päiväkodin erityislastentarhanopettaja. 
 
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) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

30.10.2018 
Muut yhteistyötahot  

Teemme yhteistyötä lähikoulun alkuopetuksen, kirjaston, neuvolan, seurakunnan, alueen kiertävän 
erityislastentarhanopettajan, S-2 lastentarhanopettajan kanssa.  

 


