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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

- Päiväkoti Puotilassa toimii 3 esiopetusryhmää: Haapakiitäjät (18 esikoululaista), Pikkukiitäjät (19 
esikoululaista), Leppäkertut (12 lapsen integroitu erityisryhmä, jossa esiopetuksessa 5 pidennetyn 
oppivelvollisuuden päätöksellä olevaa lasta, joista 4 suorittaa pidennetyn oppivelvollisuuden toista vuotta). 
Lisäksi Sinisiipien ryhmässä 1 pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksellä oleva lapsi.  

- Esiopetuksen toiminta-aika on klo 9-13 

- Pikkukiitäjät toimivat viereisen kerrostalon alakerrassa Pikku-Puodissa. 

- Leppäkerttujen ryhmässä esiopetus toteutetaan yksilöllisesti ja 2-5 lapsen pienryhmissä. Kuvia, tukiviittomia 
sekä muuta visuaalista materiaalia käytetään toiminnan ja oppimisen tukena. Arjen toiminta ja koko ryhmälle 
yhteinen varhaiskasvatus on osa esiopetusta.  

- Käytössämme on myös talon jumppasali, monipuolinen piha, alueen leikki- ja urheilukentät sekä lähimetsä, 
joissa toteutamme tutkimuksia, oppituokioita, retkiä ohjattua- ja vapaata leikkiä.  

- Tiloja muokataan lasten kiinnostuksen ja opetuksen sisältöjen mukaan. Monipuolista välineistöä ja 
oppimismateriaaleja on lasten saatavilla. 

- Päivärytmimme muodostuu vaihdellen esikoululaisten/ oman ryhmän/ pienryhmien toimintatuokioista, 
ulkoilusta, retkistä, ruokailusta, leikistä sekä levosta. 

- Opetuksen sisältö pohjautuu esiopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueisiin: Ilmaisun monet muodot, Tutkin 
ja toimin ympäristössäni, Kielen rikas maailma, Kasvan ja kehityn, Minä ja meidän yhteisömme.Toiminta on 
eheyttävää opetusta, johon eri sisältöalueet nivoutuvat päivittäin. Lasten kiinnostuksen kohteet ja toiveet ovat 
pohjana toiminnansuunnittelulle. Toiminta sisältää erilaisia oppimistehtäviä, ohjattua- ja vapaata leikkiä, juhlia, 
tutkimuksia, taiteilua ja liikuntaa. 

 - Päivittäisinä toimintoina kalenterin seuraaminen ja eskaripäivien laskeminen seinälle laitettavien perhosten 
avulla, päivittäiset apulaisen tehtävät ja satuhetken vaihtuva jatkokertomus. 

- Syksyn aikana harjoittelemme vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja ja toiminta painottuu lähiympäristöön 
tutustumiseen. Retkeilemme viikoittain lähialueella. Vaihtelevat retkikohteet antavat lapsille mahdollisuuden 
tutustua luontoon, liikkua monipuolisesti, harjoittaa mielikuvitusleikkejä, tehdä pieniä oppimistehtäviä, virittää 
lapset huolehtimaan ympäristöstään ja inspiroitua luovaan ajatteluun ja itse-ilmaisuun. 

- Helsinkiläisinä käytämme kaupungin kulttuuritarjontaa ja julkista liikennettä hyödyksi sekä koko kaupunkia 
oppimisympäristönä.  

- Yhteistyökumppaneita ovat lähiympäristön kulttuuri- ja liikuntapalvelut, kuten Itäkeskuksen kirjasto, Stoa, 
Vuotalo, Valtin jalkapalloseura, alueen leikkipuistot ja seurakunta sekä Puotilan ala-asteen koulu. Lisäksi 
Helsingin yliopistosta on vuosittain tullut ryhmiimme varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita, jotka ovat 
suunnitelleet ja toteuttaneet lapsille oppituokioita. 

- Esiopetusryhmien toiminnassa painotamme kielellistä ilmaisua, jota tuemme lukemalla kirjoja, kertomalla 
tarinoita, saduttamalla, laulamalla, loruilemalla ja keskustelemalla. Samalla painotamme suomen kielen oppimista 
sekä äänteitä  

- Painotamme sosiaalisten taitojen kehittymistä, ryhmässä toimimista, leikkitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja 
tunnetaitoja 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

- Käytössämme on esikoulukansiot, joihin lapsi kokoaa esikouluvuoden oppimispolkunsa valokuvien, erilaisten 
kynä- ja piirrostehtävien, kertomusten ja kuvallisten töiden avulla. Samalla hän saa materiaalia oman 
oppimisensa seuraamiseen ja arvioimiseen. 
- Toimintaa suunnittelemme yhdessä ottaen huomioon lasten erilaiset tavat oppia, heidän toiveensa ja tapansa, 

vahvuutensa ja tuen tarpeensa. Lasten haastattelut ja - esiopetussuunnitelmakeskustelut, vanhempainillan 
toivekyselyt sekä jatkuva havainnointi ovat suunnittelun pohjana. 
- Kannustamme lapsia keskustelemaan ja tuomaan esiin omia mielipiteitään ja ajatuksiaan erilaisissa tilanteissa. 

Ohjaamme pohtivaan ajatteluun ja omien ratkaisujen löytämiseen. Lasten kuulemista ja osallisuutta 
vuorovaikutustilanteissa tuetaan. Lapsia kannustetaan oman kulttuurinsa ja itsensä arvostamiseen ja heitä 
ohjataan erilaisuutta suvaitsevaan ajatteluun.  
- Omatoimisuutta vahvistetaan arjen taidoissa: harjoittelemme esimerkiksi ottamaan itse ruokaa, pukemaan 

säänmukaiset vaatteet päälle, laittamaan märät vaatteet kuivauskaappiin ja huolehtimaan omista tavaroista ja 
hygieniasta.  
- Mediakasvatusta harjoittelemme käyttämällä digilaitteita tiedon hakemiseen. Käytössämme on älypuhelimia ja 

tablettitietokoneita, ajoittain/sovitusti lasten omat laitteet, kuten puhelimet/pelikoneet/tabletit. Käytämme laitteita 
tiedon etsimiseen, dokumentointiin, oppimispeleihin ja niiden erilaisiin käyttömahdollisuuksiin tutustumiseen. 
 

 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

- Tänä vuonna talon yhteinen teema ’kirjat ja tarinoiden maailma’ 
- Toiminnansunnittelun pohjana ovat vanhempien ja lasten toiveet sekä tarpeet. Päällimmäisiksi teemoiksi ja 

projektien lähtökohdiksi nousivat: 
kaverit ja leikki, uuden oppiminen, kirjoittamis- ja lukemisvalmiudet, suomen kieli ja kouluvalmiudet 

- Seikkailujen eskarin viikoittain luettava tarina innostaa lapsia mm. leikkeihin ja tutkimiseen. Teemat nousevat 
myös lasten omasta elämästä, kiinnostuksen kohteista ja mediasta. 
- Aikuinen on sensitiivinen ja havainnoi lasten leikkejä/mielenkiinnon kohteita, joiden pohjalta muodostuu 
erikokoisia/-näköisiä projekteja 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

- Toimintaa dokumentoidaan valokuvaamalla, videoimalla, haastatteluilla, havainnoimalla sekä eskarikansioon 
kerättävillä oppimateriaaleilla ja erilaisilla lasten töillä.  

- Toimintaa arvioidaan viikottaisissa tiimipalavereissa, esiopettajien palavereissa, pedagogisissa kokouksissa, 
lasten kanssa keskustellen ja haastatellen, äänestämällä, itsearvioinnilla, vanhempien kanssa keskustelemalla ja 
palautekyselyillä.   

- Toimintasuunnitelma toimii apuna toiminnan arvioinnissa 

- Toimintaa muokataan arvioinnin perusteella tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 

- Leops-keskusteluissa vanhemmilla on mahdollisuus suunnitella, seurata ja arvioida lapsen oppimista edistäviä 
toimintatapoja. 

 

 
Huoltajien osallisuus  

- Vanhempainillassa järjestettiin lasten ja vanhempien yhteinen toivesuunnistus, jossa kyseltiin perheen 
ajatuksia ja toiveita eskarivuodesta. Kysymykset esitettiin myös englanniksi. Illassa kerrottiin lyhyesti tulevasta 
eskarivuodesta ja tarjottiin materiaalia luettavaksi. 

- Leops-keskustelut syksyllä ja keväällä 

- Lasta haastatellaan Leops-keskustelua varten esikoulussa ja vanhemmat saavat kotiin täytettäväksi heidän 
toiveisiinsa liittyvän Leops-osion, johon he miettivät yhdessä lapsen vahvuuksia, taitoja ja tavoitteita tulevalle 
eskarivuodelle. Keväällä tavoitteet arvioidaan 

- Vanhemmille annetaan tietoa erilaisista esikoulun ja tulevan koulun käytännöistä sekä tukimuodoista ja 
ohjataan tarvittaessa niiden piiriin 

- Päivittäiset keskustelut tulo- ja hakutilanteissa on koettu tärkeiksi. 

- Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oman kiinnostuksensa tai mahdollisuuksiensa mukaan esiopetuksen 
suunnitteluun ja toimintaan. Ideat toiminnan rikastamisesta, oman ammatin tai kulttuurin esittelyä tai muuta 
osallistumista on mahdollista järjestää toiveiden mukaan  

- Yhteisiä tapahtumia ja juhlia järjestetään vähintään pari kertaa vuodessa. 

- Asiakaskyselyihin ja palautteisiin vastaamiseen kannustetaan antamalla mahdollisuus vastata sähköisesti 
päiväkodin tabletilla 

- Vanhemmille lähetetään tiedotteita heidän halutessaan sähköisesti 

- Vanhempien kokoama vapaaehtoinen yhteystietolista jaetaan kaikille ryhmän vanhemmille 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

- Ryhmän ja yksittäisten lasten kanssa keskustellaan kaveritaidoista, suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden 
hyväksymisestä ja pohditaan yhdessä, millaisilla keinoilla voimme lisätä hyvinvointiamme ja ehkäistä 
kiusaamista. Päiväkodissamme on käytössä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Tunne- ja kaveritaitoja 
harjoittelemme mm. draaman avulla ja Mini-Versosta opituilla keinoilla. Aikuiset toimivat esimerkkeinä puhe- ja 
toimintatavoillaan. 
- Esiopetusvuoden alussa olemme tehneet lasten kanssa ryhmien yhteiset säännöt. Päiväkodin ulkosäännöt on 

käyty läpi ja niiden merkitys on selitetty lapsille. Lapset tuntevat olonsa turvalliseksi, kun toimintatavat ovat 
selkeät ja kaikilla on samat säännöt, joista pidetään kiinni. 
- Lapset ovat tasavertaisia kielestä tai kulttuurista riippumatta ja kaikille luodaan mahdollisuus tuoda omat 

mielipiteensä esiin, tarvittaessa kuvia apuna käyttäen. Lasten erilaiset tempperamentit otetaan huomioon 
toiminnassa ja pidetään huolta, että hiljaisemmatkin saavat äänensä kuuluviin.  
- Kaveritaitoja harjoitellaan leikkien ja pari/ryhmätöiden avulla. Aikuinen huolehtii leikkien sujumisesta, on läsnä 

ja ohjaa leikkejä tarvittaessa. Esiin tulevat ristiriidat selvitetään välittömästi ja lasta autetaan selvittelytyössä ja 
leikin jatkamisessa. Lasta kannustetaan toimimaan itsenäisesti, luottaen siihen että aikuinen auttaa häntä 
tarvittaessa. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tuetaan arjessa päivittäin mm. piireissä, toimintatuokioilla ja 
yhteisleikkien avulla. 
- Rohkaisemme lapsia kokeilemaan kaikenlaisia asioita ilman sukupuolirajoja omien mieltymyksiensä 

mukaisesti. Leikkikavereita vaihdellaan ja harjoitellaan näin toimimista kaikkien kanssa esimerkiksi 
leikkikaveriarvontojen avulla.  
 

Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

- S2- opetus annetaan joko integroituna koko ryhmän toimintaan tai pienryhmässä. Käytämme erilaisia s2- 
materiaaleja ja toiminnallisia oppimistilanteita ja -leikkejä. Lapselle tehdään kaksikielisyyssuunnitelma, johon 
kirjataan, miten lapsen omaa äidinkieltä ja suomenkielen oppimista tuetaan kotona ja esiopetuksessa. 

- arjessa käytämme kuvatukia ymmärtämisen ja suomen kielen oppimisen tukena 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

- Lapselle tehdään Leopsiin oma opintosuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet oppimiselle. Tavoitteena on 
kehittyvä alkeiskielitaito, taitotaso A1.  

-  Valmistavan esiopetuksen materiaalina käytetään muun muassa Kipinäkeskuksen Roihusten arjessa – 
materiaalia. Opetuksessa harjoitellaan lapsen elinpiiriin kuuluvaa arjen sanastoa, kertovaa puhetta sekä 
esiopetukseen ja kouluun liittyvää käsitteistöä. Samalla suomen kulttuuri, leikit ja laulut tulevat tutuksi. 
Valmistavaa esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa yhdessä ryhmän kanssa ja neljä tuntia viikossa 
henkilökohtaisena tai pienryhmän kanssa tapahtuvana suomen kielen opetuksena. Opetusta annetaan 
monipuolisin leikillisin ja toiminnallisin keinoin. Alueen s2-opettajat konsultoivat ja auttavat materiaalien 
keräämisessä. 

 

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, varhaiskasvatuksen opettaja 

(vo), kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo) sekä tarvittaessa kiertävä suomi toisena kielenä -
varhaiskasvatuksen opettaja, neuvolan terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

- Tukimuotoina ovat pienryhmätoiminta, henkilökohtainen tuki tarvittaessa, kuvat, puhe- ja 
toimintaterapeuttikäynnit sekä muiden yhteistyötahojen konsultointi ja käynnit. Erityisryhmässä esiopetus 
annetaan yksilöllisesti. 

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 

neuvolan terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

Kveo Sari Kumin starttikäynti, mukana esiopetuksen psykologi Milla Hormaluoma, 
esiopetuksen kuraattori Hanna-Mari Sipiläinen 

 

S2-vo Minna Lyytinen starttikäynti 

 

Keskustelun  
päivämäärä 

 

 

12.9.2019 

 

17.9.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

 

Yhteistyöpalaveri Puotilan ala-asteella 

Suunnitelman  

päivämäärä 

 

23.9.2019 



HELSINGIN KAUPUNKI 
KASVATUS JA KOULUTUS 

 ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

 4 

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

- JEES-kerho Puotilan ala-asteella (aamu- ja iltapäivätoiminta) 

- Rusthollarin leikkipuisto (iltapäivätoiminta) 

- Puotilan ala-asteen koulu 
- VALO: Ilo kasvaa liikkuen 
- Itäkadun perhekeskus, alueen perheneuvola ja lastensuojelu 
- paikalliset urheiluseurat ja liikuntapaikat 
- alueen muut päiväkodit ja leikkipuistot 
- tutkivat tahot      
- kuntouttavat puhe- ja toimintaterapeutit, fysioterapeutit 
- erityisopetuksen suunnittelija (Kasko) 
- Helsingin kaupungin kulttuuri- ja luontokohteet 

 
 

 


