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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Onnelassa toimii kolme esiopetusryhmää; Kesäkorennot 14 lasta, Perhoset  14 lasta ja Hait 21 lasta. Jokaisella 
esiopetusryhmällä on oma kotipesä, mutta toimimme päivittäin yli ryhmärajojen niin sisällä kuin ulkotoiminnassa. 
Lisäksi ryhmillä on käytössä ateljee, pienryhmätoiminnalle varattuja tiloja sekä Agricolan jumppasali. Ryhmillä on 
hyvät mahdollisuudet ulkoiluun: Sepän puisto, Tehtaankadun koulun välituntialue, yleiset puistoalueet ja alueen 
urheilukentät.  
 

Tällä toimintakaudella painotamme esiopetuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tutkivan oppimisen ja 
luontosuhteen syventämistä.  
 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot:  
 
Lasten kanssa harjoittelemme omien ajatusten ja tunteiden tunnistamista draaman, kuvatuen ja keskustelun 
avulla. Hyödynnämme mm. Fun Friends- ja Pieni oppiva mieli –ohjelmien materiaalia, kuten esimerkiksi ”punaiset 
ja vihreät ajatukset” ja ”viisas pöllö ja vahtikoira”. Ajattelutaitojen tukeminen em. tavoilla vahvistaa lasten 
vähittäistä ymmärrystä siitä, että omaan tunnetilaan ja toimintaan voi vaikuttaa. 
 
Esiopetuksessa harjoittelemme ryhmässä toimimisen taitoja, kuten esimerkiksi kohteliaita sanoja, kaverin 
kuuntelemista ja oman mielipiteen ilmaisemista. Vahvistamme myös sopivassa määrin lasten kykyä joustaa ja 
astua omalle epämukavuusalueelle. Neuvottelutaitoja harjoittelemme muun muassa arjen ristiriitatilanteissa, 
joissa jokainen osapuoli saa kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, minkä pohjalta asialle etsitään yhteinen 
ratkaisu 
 
Leikki on tärkeä osa esiopetusikäisten arkea. Annamme päivittäin lapsille mahdollisuuksia pitkäkestoiseen, 
sitoutuneeseen ja mielikuvitukselliseen leikkiin. Aikuinen auttaa tarvittaessa leikin alkuun ja kannustaa lapsia 
tutustumaan uusiin kavereihin ja leikkeihin, esimerkiksi leikkikaveriarpajaisten avulla. Esiopetuksessa 
harjoittelemme leikkimään myös suuremmassa ryhmässä, mikä tukee osaltaan lasten yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Lisäksi kannustamme vastavuoroisuuteen leikin valinnassa, mikä vahvistaa lasten itseilmaisua ja oman 
mielipiteen esille tuomista. 
 
Aikuisen rooli on olennainen lapsen harjoitellessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Onnelassa sitoudumme  
sensitiiviseen ja vuorovaikutteiseen työskentelytapaan lasten ja aikuisten kanssa.  
 
Tutkiva oppiminen ja luontosuhteen syventäminen: 
Luonto monimuotoisuudessaan kiehtoo lasta ja esiopetuksessa tuemme lasten kiinnostusta elinympäristöä 
kohtaan. Harjoittelemme pitämään huolta omasta ympäristöstä (kestävän kehityksen teemat, kierrätys, julkisen 
liikenteen käyttö). Varaamme retkillä aikaa lasta kiinnostavien kohteiden ja asioiden mietiskelyyn. Vierailemme 
erilaisissa luontoympäristöissä eri vuodenaikoina: metsä, meren ranta ja saaret. Harjoittelemme lapsen tasoista 
tiedepuhetta säännöllisten tiedekysymysten avulla esimerkiksi ”Voiko pilven päällä seistä?”, ”Miksi leppäkertuilla 
on pilkkuja?”. Vastausten etsimisen kautta tulee samalla tutuksi luotettavan tiedon etsiminen eri lähteistä.  
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 
Kaiken toiminnan lähtökohtana ja tavoitteena on lapsen minäpystyvyyden vahvistaminen ja omien vahvuuksien 
tunnistaminen (esimerkiksi kohteliaisuuspiiri, perheen ja kavereiden esiin tuomat vahvuudet erilaisin tavoin). 
Olemme herkkiä ja avoimia tunnistamaan ja poimimaan toiminnan lähtökohdaksi lasten ideoita ja ajatuksia. 
Ruokimme uteliaan mielen kehittymistä hyödyntämällä tutkivaa oppimistapaa. Lisäksi kehumme onnistumisista ja 
kannustamme toimimaan sitkeästi (esimerkiksi erilaiset kannusmittarit, taitotimantit, papukaijamerkit ja 
kehupeukut).  
 
Tuemme lasten vähittäistä itsenäistymistä esiopetusvuoden kuluessa. Harjoittelemme vastuun ottamista omasta 
toiminnasta ja sen etenemisestä. Myös syy-seuraus –suhteiden hahmottaminen ovat harjoittelun kohteena. 
Tuemme prosessia, jossa lapsi siirtyy esiopetusvuoden aikana vähitellen leikki-ikäisen toimintakulttuurista 
koululaisen toimintatapoja omaksuvaksi (esimerkiksi ripeät aamutoimet sekä konstailematon siirtyminen eskariin 
ja eskarista kotiin).  
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Toiminnassamme painotamme lasten kokemusta, oppimisen iloa ja oppimista monikanavaisesti. Tällöin rakentuu 
monipuolisia oppimiskokonaisuuksia ja lasten muistijälki vahvistuu.  

- Matemaattisten valmiuksien harjoitteleminen monikanavaisesti. Esimerkiksi lukumäärä-
numerovastaavuuden oivaltaminen ja kalojen laskeminen päivittäin akvaarioon esiopetuspäivien 
hahmottamiseksi. 

- Kielellisen tietoisuuden herättäminen ja vahvistaminen. Esimerkiksi sanojen tavuttaminen ja kirjain-
äännevastaavuuden oivaltaminen erilaisin leikein. 

- Kummaa esiopetusmateriaalin osittainen hyödyntäminen ryhmän tarpeista lähtien. 
- Fun Friends- ja Pieni oppiva mieli –ohjelmien osittainen hyödyntäminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

vahvistamiseksi.   
- Tutkivan työskentelyotteen omaksuminen esimerkiksi lasten tiedekysymysten avulla. 
- Kokoontuminen viikoittain kulttuuritorille, jossa vietetään muun muassa syntymäpäiviä, hyödynnetään 

erilaisia draaman keinoja ja keskitytään musiikilliseen ilmaisuun. 
- Säännölliset vierailut museoissa (esimerkiksi Kansallismuseo, Ateneum, Design-museo) antavat lapselle 

elämyksiä ja syventävät lapsen ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista. 
- Tutustuminen ympäröivässä yhteiskunnassa vaikuttavien arvoyhteisöjen tiloihin (esim. kirkot, synagoga, 

moskeija). 
- Kunnioittavassa ilmapiirissä yhdessä toimien kasvatamme lapsissa sen ymmärtämistä, että 

suomalaisuus elää ja ”hengittää” nykyään hyvin monenlaisista kulttuuritaustoista ammentaen. 
Esimerkiksi erilaisuuteen liittyvät keskustelut, leikit ja laulut, tervehdykset eri kielillä, ruotsalaisuuden 
päivän ja muiden eri kulttuureihin kuuluvien juhlien huomioiminen, maailmankarttaan tutustuminen.  

- Teknologisia ratkaisuja tutkimme yhdessä arkisessa toimintaympäristössämme ja rohkaisemme lapsia 
kehittelemään omia leikkimaailmoja, joissa he saavat pohtia ja ratkoa teknologisia vaihtoehtoja 
(esimeriksi leikkitietokoneen rakentaminen, legomaailman lavasteiden toteuttaminen, jäätelökioskileikin 
luominen). Ipadia käytämme aktiivisesti retkimuistojen kuvaamiseen ja tietojen hakemiseen kulloinkin 
kiinnostavista aihepiireistä. Samalla voimme yhdessä pohtia mediakriittisesti lähteiden luotettavuutta.      

 
 

 Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Dokumentoimme pedagogisesti toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme arvioida pedagogisia ratkaisuja ja 
suunnata niitä lasten tarpeita palveleviksi. Ryhmillä on esim. käytössä piirrospäiväkirjat ja osalla myös 
leposatuvihkot. Lisäksi teemme säännöllisesti esiopetustehtäviä ja kuvataidetta ja lapset arkistoivat ne omiin 
kansioihinsa. Käytössä myös oma instagaram tili. 
 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajat osallistuvat LEOPS-keskustelussa lapsensa esiopetussuunnitelman laadintaan. Tämän lisäksi  
päivittäisissä arjen kohtaamisissa vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa tavotteiden asetteluun.  
Syksyn vanhempainillassa huoltajilla on tilaisuus kommentoida esiopetuksen toimintasuunnitelmaan ja vaikuttaa 
sen painotuksiin. 
 
 Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Yksikön arvopohjasta nousevat yksilöiden välinen yhdenvertaisuus ja kunnioitus. 
Yksikössä on käytössä Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma. 
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Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
Yksilölliset tarpeet suomen kielen oppimisen osalta huomioidaan osana esiopetuksen sisältöjä. Eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten lasten juhlaperinne näkyy esiopetuksen arjessa.  
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Valmistava esiopetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa, 45 minuuttia kerrallaan. Selkeän suomen kielen 
mallin, kuvatuen ja pikapiirtämisen lisäksi materiaalina käytetään esimerkiksi Roihusten arkea ja Kuvin tuettua 
leikkiä. 
 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten esiopetuksen järjestelyt 

Yksilölliset tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat kirjataan lapsikohtaisiin suunnitelmiin. 
Moniammatilliseen arviointikeskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen opettaja, yksikön 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena 
kielenä –opettaja sekä muut yhteistyötahot (neuvola, lastensuojelu, Hus). 
Huoltajille kerrotaan poikkeavaan koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja vaihtoehdoista sekä 
kuulemismenettelyistä. 
 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Moniammatillinen arviointi keskustelu käyty päiväkoti Onnelassa yhdessä kveo Pirjo 
Suomalaisen, veo Maarit Helisteen, Pkj Nina Nissilän ja esiopetuksesta vastaavien 
opettajien kanssa 24.10.2019. S2 opettaja Anne Ansllian kanssa moniammatillinen 
arviointikeskustelu käyty 17.9.2019. Lasten yksilöllistä edistymistä seurataan, ja aina 
tarvittaessa sekä koulun aloitusvaihtoehtoja pohdittaessa käydään moniammatillinen 
arviointikeskustelu.  
 

Keskustelun  
päivämäärä 
24.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Onnelan esiopetuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat Terttu-Liisa Huokuna, 
Hanna-Mari Paakkari, Suvi Suvanto ja Nita Koski sekä Tehtaankadun ala-asteen 
koulun alkuopettajat ovat laatineet yhteistyössä Esi-ja alkuopetuksen yhdessä 
oppimisen suunnitelman lukuvuodelle 2019-2020. Päiväkodinjohtaja Nina Nissilä ja 
rehtori Jouni Leivo ovat olleet myös mukana yhteistyön suunnittelussa. Suunnitelmaa 
arvioidaan toukokuussa 2020. 
Liitteenä. 

Suunnitelman  
päivämäärä 
7.8.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Yhteistyötahoina toimivat kirjastotoimi, kulttuuritoimi, liikuntapalvelut ja Agricolan kirkko. 

 

 


