
HELSINGIN KAUPUNKI 
KASVATUS JA KOULUTUS 

 ESIOPETUKSEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

 1 

 

     
Varhaiskasvatusyksikkö / toimipiste 

Jäkälä/Tapanila/Pk Tapanila 

Toimintakausi 

2019-2020 

Osoite  

Kuoppatie 43 00730 Helsinki 

Puhelin 

310 29561 

Sähköpostiosoite 

pk.tapanila@hel.fi 

Päivämäärä jolloin esiopetuksen toimintasuunnitelma 
 on käsitelty ja hyväksytty 

5.11.2019 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
      

 

 
Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Pk Tapanilassa esiopetus tapahtuu Pilvenhattarat (13 lasta) ja Auringonsäteet (14 lasta)-ryhmissä.  

Ulko-ja sisätilat ovat monipuolisessa käytössä sekä päiväkodin viereinen pikkumetsä ja Hiidenkiven puisto sekä 
muu lähiympäristö.Vuorottelemme tilojen käyttöä aamupäivisin esiopetusaikana.Hyödynnämme myös muiden 
ryhmien vapaana olevia tiloja. 

Iltapäivisin ryhmät toimivat yhdessä ja hyödynnämme myös iltapäivisin tilojen jakamista tarkoituksenmukaisella 
tavalla sekä ulkoilua mahdollisuuksien mukaan. 

 

Esiopetuspäivä alkaa ulkoilulla klo 8:30-9:30 vuoroviikoin eri ryhmillä. 

Ulkoilun aikana on mahdollisuus erilaiseen liikkumiseen(ohjattuun ja lasten omaehtoiseen) sekä leikkimiseen. 

Sisällä toiminta alkaa yhteisellä kokoontumisella. Aamupiirissä tarjotaan lapselle mahdollisuus oppia ja harjoitella 
matemaattisia taitoja,sosiaalisia taitoja ja kielellistä tietoisuutta vahvistavia taitoja, monilukutaitoa, ilmaisutaitoja ja 
osallisuutta Lisäksi lasten kanssa havainnoidaan säätä ja sääilmiöitä ja sään vaikutusta 
pukeutumiseen(vahvistetaan arjen taitoja) Liikkumista sisältyy myös aamupiiriin.  

Aamupiirin jälkeen on vaihdellen mm. musiikkia, ohjattua liikkumista sisällä,satuhetkiä, yhteisiä keskusteluja, 
työtehtäviä. Käytössämme ei ole tehtäväkirjaa, mutta teemme jonkin verran monistetehtäviä. Leikkiminen, 
liikkuminen, taiteilu ja tutkiminen ovat esiopetuksessa keskeisiä tapoja harjoitella ja oppia uutta. 

Pk Tapanilan esiopetuksessa painottuvat liikkuminen ja vuorovaikutus-ja tunnetaitojen vahvistaminen. 

Toiminta on suunniteltua, ja päiväohjelma on melko strukturoitu(joskin joustava). 

Toiminta tapahtuu yksilötyöskentelynä, pareittain ja pienryhmissä. 

 

Lounaalla lapset saavat harjoitella ottamaan itse ruokansa(vahvistetaan arjen taitoja sekä osallisuutta) Lounaan 
jälkeen kokoonnumme kaikki yhdessä satuhetkelle saliin, jossa lapsilla on myös mahdollisuus lepoon ja 
rauhoittumiseen. 

 

Teemme yhteistyötä Tapanilan kirjaston kanssa.Tapanilan eläkkeensaajien tiistaikerhossa käymme 
esiintymässä isän- ja äitienpäiväjuhlissa. Lapset huolehtivat juontamisesta sekä esitettävistä lauluista. Juhla 
tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella arvokasta käyttäytymistä, toisten kunnioittamista sekä mahdollisuuden 
kohdata eri-ikäisiä ihmisiä.Teemme myös yhteistyötä Tapanilan kirkon kanssa( sähly ja yhteinen kokoontuminen 
kirkkosalissa, joulu-ja pääsiäiskirkko).Lisäksi huomioimme lapsiryhmissä läsnäolevat  muut uskonnot ja 
katsomukset.Osallistumme  Kaupunginmuseon ja Kulttuurikeskuksien ohjelmaan mahdollisuuksien mukaan. 
Teemme yhteistyötä myös Tapanilan ala-asteen ja Hiidenkiven peruskoulun kanssa.Lisäksi käymme teatterissa, 
elokuvissa tai konsertissa(ilmaistarjonnan mukaan). 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Esiopetus on suunniteltua ja tavoitteellista; lasten mielenkiinnon kohteita huomioidaan projektien, teemojen, 
oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa. Lisäksi niihin sisällytetään laaja-alaisen osaamisen osa-alueet(ajattelu ja 
oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, 
tieto-ja viestintäteknologinen osaaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen).  
 
Ajattelua ja oppimista tuemme leikkien, pelien,erilaisten ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla. Arjen 

tilanteissa tarjoamme lapsille oivaltamisen mahdollisuuden sekä kannustamme kokeilemaan ja opettelemaan 
myös lapselle vaativia asioita. Pidämme tärkeänä oppimisympäristön turvallista ilmapiiriä, johon liittyy myös 
erehtymisen salliminen. 
 
 Esiopetuksessa harjoittelemme päivittäin vuorovaikutustaitoja(kuuntelu ja puhuminen).Kohtelemme lapsia 

arvostavasti ja ohjaamme lapsia käyttäytymään toisia kohtaan ystävällisesti.Sen lisäksi käytössämme on 
Askeleittain-ohjelma sekä muita sosiaalisia taitoja vahvistavia materiaaleja (Häijyherneitä ja lempeyslientä, 
Huomaa hyvä-vahvuuskortit, Piki-kirja ja opettajan opas) Myös kuvakirjat ovat käytössä. 
Tutustumme myös kulttuuriseen monimuotoisuuteen.Ohjaamme lapsia  arvostamaan omia ja toisten perheiden 

perinteitä. Teemme yhteistyötä eri-ikäisten kanssa(esiintyminen Tapanilan eläkkeensaajien isän-ja 
äitienpäiväjuhlissa). 
Juhlat tarjoavat mahdollisuuden harjoitella käyttäytymistä eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa. 
  
Tuemme lasten ilmaisutaitoja mm. ilmaisuleikkien,saduttamisen, lasten omien tarinoiden ja esitysten 

kautta.Kielelliseen ilmaisuun liittyy myös kielitietoisuuden tukeminen. 
Arjen taitoihin liittyvät kyky huolehtia itsestä ja omasta turvallisuudesta(turvataidot, turvallinen liikkuminen 

lähiliikentessä).Lapsia ohjataan huolehtimaan itsestään, toisista,omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä.  
 
Mediakasvatuksella pyrimme turvalliseen ja monipuoliseen sekä kriittiseen median käyttöön.Tieto-ja 

viestintäteknologiaa haluamme hyödyntää oppimisen ja ilmaisun välineenä ts. lapset saavat valokuvata ja tehdä 
tarinoita.Monilukutaitoa ja tvt-osaamista harjoittelemme  tutustumalla ja käyttämällä eri viestimiä kuten 
kirjallisuutta ja erilaisia lehtiä sekä tarkastelemalla/tulkitsemalla erilaisia kuvia. Harjoittelemme tiedon hakua 
verkosta ja kirjoista.Teemme lasten kanssa erilaisia tarinoita,jota myös lapset saavat kuvittaa eri menetelmin. 
Mediakasvatus on erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoa. Teemme myös yhteistyötä  kirjaston, 
museoiden ja mahdollisuuksien mukaan teatterien kanssa. 
 
Haluamme tukea lasten osallisuutta ja vaikuttamisen taitoja suunnittelemalla ja arvioimalla yhdessä lasten 

kanssa esiopetusta, oppimis-ja leikkiympäristöä. Lasten ajatuksia ja ehdotuksia kuullaan, ja niitä huomiodaan 
toiminnan ja oppimisympäristön suunnittelussa ja muutoksissa. Pidämme yhteisiä kokouksia, joissa lapset saavat 
tilaisuuden tuoda esiin ehdotuksiaan, ja tarvittaessa äänestämme vaihtoehdoista. Haluamme vahvistaa lasten 
osallisuuden kokemusta.Tuemme lasten yhteisleikkejä  ja puutumme  kiusaamiseen. Esiopetusta ohjaavat 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteet. 
 

 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Lasten toiveita kuullaan haastattelemalla, ja havainnoimalla lasten leikkejä, keskusteluja ja mielenkiinnon 
kohteita. Aikuinen käynnistää projektin ja suunnittelee siihen eri tiedon-ja taidonalojen tavoitteita ja sisältöjä. 
Projektin alussa lasten kanssa käydään keskustelu aiheesta ja saatetaan havainnollistaa aihetta tekemällä 

yhdessä miellekarttaa(mind map) aiheesta.Lasten innostuminen vaikuttaa projektin,teeman kestoon ja projektin 
sisältöön. 
Oppimiskokonaisuuksiin vaikuttavat ryhmän tarpeet ja Helsingin esiopetussuunnitelman tavoitteet. 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Lasten toimintaa ja lapsia valokuvataan; myös lasten piirrokset ja kertomukset ovat osa dokumentointia. Lisäksi 
haastattelut ja havainnointi. Keräämme ne lasten kasvun kansioihin.Lasten itsearvioinnin tukena hyödynnämme 
olemassaolevia taitojen arviointi-tehtäviä. 

 Arviointia tapahtuu myös Leops-keskusteluissa, joissa vanhemmilla tilaisuus kertoa lapsensa vahvuuksista ja 
kiinnostuksen kohteista sekä oppimisesta. 

Lisäksi arvioimme toimintaamme ja oppimisympäristöä tiimipalavereissa. 
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Huoltajien osallisuus  

Esiopetuksesta tiedotamme viikottain viikko-ohjelman yhteydessä. Tiedotamme ja dokumentoimme toimintaa 
myös sähköisten tiedotteiden kautta.Vanhempainilta järjestetään kerran lukukaudessa, ja sen sisältö pohjautuu 
vanhempien toiveisiin ja tarpeisiin. Kysymme toiveet vanhemmilta ennen vanhempainilta.Leops-keskustelujen 
yhteydessä tiedustellaan odotukset ja toiveet.Vanhemmat kutsutaan tapahtumiin ja juhliin sekä tarjotaan isän-ja 
äitienpäiväkahvit. Vanhemmat ovat tervetulleita  mukaan retkille.  

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta, joka järjestää kahdesti vuodessa varainhankintatempauksia. 
Myyyntituotolla on tehty hankintoja päiväkotiin sekä kustannettu esitys lapsille päiväkodin tiloissa. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

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

      
Haluamme vahvistaa ryhmän myönteistä ja turvallista ilmapiiriä, ja lujittaa lasten keskinäistä ryhmähenkeä sekä 
vahvistaa lasten yhdenvertaisuutta osallisuuden kokemuksessa.Pidämme tärkeänä,että lapset kokevat olevansa 
tärkeitä ryhmän jäseniä sekä saavansa tarvittaessa apua ja tukea. Keskustelemme yhdessä lasten kanssa 
kohteliaasta ja hyvästä käytöksestä. Ristiriitatilanteita käydään läpi sanoittamalla tunteet ja keskustelemalla 
tilanteesta ja oikeasta toimintatavasta. Puutumme kiusaamiseen. Arvostamme lasten välistä tasavertaisuutta 
sekä sukupuolineutraalisuutta. 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 

Lapsille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi,tehdään kaksi-tai monikielisyyden suunnitelma Leops:n yhteydessä. 

Opetus tapahtuu integroituna esiopetukseen ja yhdessä muun ryhmän kanssa. 
 

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, varhaiskasvatuksen opettaja, 

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarvittaessa suomi toisena kielenä –opettaja, neuvolan 
terveydenhoitaja tai muu asiantuntija 

      

Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

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

neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 

      

Keskustelun  
päivämäärä 

15.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

5.11.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Lähialueen päiväkodit, Tapanilan ala-aste ja Hiidenkiven peruskoulu, Malmin seurakunta, Tapanilan kirjasto, 
Malmitalo, kaupungin museot-ja kulttuurikeskukset, Tapanilan eläkkeesaajat ry, leikkipuistot 
 

 


