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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

 (ryhmät, esiopetuksessa olevien lasten määrä, tilat, pedagogiset tai toiminnalliset ratkaisut ja painotukset) 
Päiväkoti Timotei toimii väistötiloissa Malminkartanon ala-asteen välittömässä läheisyydessä. Esiopetusryhmiä on 

kolme: Hiirenvirnat; 14 lasta, Niittyvillat; 12 lasta, Tähtisarat; 12 lasta. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmähuone. 
Hiirenvirnojen ryhmätila sijaitsee alakerrassa (saliin rakennettu ryhmätila). Niittyvillojen ja Tähtisarojen ryhmätilat 
sijaitsevat yläkerrassa, jossa he jakavat sekä vuorottelevat ryhmätiloja.  
 
Oppimisympäristöt on järjestetty selkeiksi, lelut ja muut materiaalit ovat lasten nähtävillä ja vapaasti saatavilla. 

Lapset saavat muokata tiloja leikkien mukaan  
 
Esiopetusaika on klo 9.00-13.00. Ryhmissä kokoonnutaan aluksi aamupiiriin, jonka jälkeen on ohjattua toimintaa, 

leikkiä tai ulkoilua porrastetusti. Lepo-/satuhetki kuuluu myös esikoululaisten päivään.  
Kaikki ryhmät käyvät viikottain metsäretkillä tai muilla retkillä tutustuen lähiympäristöön ja Helsingin eri kohteisiin 
 
Harjoittelemme hyviä kaveritaitoja, yhteistyötaitoja ja tunteiden säätelyä ison ryhmän kesken sekä pienryhmissä 

(esim. leikkikerho). Päiväkotimme on kulttuurillisesti rikas, joten perheiden erilaiset taustat ovat luontevasti arjessa 
mukana. Tuemme lasten kielitietoisuuden kehittymistä tutustumalla perheiden kulttuureihin ja kieliin leikkien, laulaen 
sekä pienryhmätoiminnassa. 
 
 
Laaja-alainen osaaminen  

 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suun 
Havainnoimme lasten kiinnostuksen kohteita ja kirjoitamme havaintoja muistiin. Lapset saavat esittää toiveitaan 

yhteisissä keskusteluissa ja lasten kokouksissa ja äänestyksissä. Lasten toiveita kuunnellaan ja toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Rohkaisemme lapsia esittämään kysymyksiä ja kertomaan mielipiteitään. Harjoittelemme keskustelua ja neuvottelua 

sekä ajattelun taitoja- Huomioimme jokaisen lapsen vahvuudet ja kiinnitämme huomiota onnistumisiin. Oppimisen 
tukena käytämme paljon visuaalista kommunikointia esimerkiksi kuvia ja tukiviittomia. 
 
Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja kyseenalaistamaan ympärillä tapahtuvia asioita. Lapsia haastetaan itse 

pohtimaan ratkaisuja omaan toimintaansa myös arjen tilanteissa. 
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 
Aloitimme toiminnan suunnittelun lasten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. 
Käytämme toiminnan suunnittelun tukena valmiita esiopetusmateriaaleja ja aikaisempina vuosina hyväksi havaittuja 

ideoita ja tehtäviä.  
 

Yhtenevänä teemana kaikissa esiopetusryhmissä ovat luonto ja vuoden kiertokulku sekä helsinkiläisyys ja Helsingin 
kulttuuritarjontaan tutustuminen. 
Esiopetustoiminnassamme on aina tilaa lasten omille ideoille ja niistä lähteville projekteille ja kokonaisuuksille. 
 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  
Lapset ja aikuiset ottavat valokuvia, kuvaavat tabletilla toimintaa tai piirtävät kokemuksistaan. Kuvia toiminnasta 

laitetaan seinille ja päiväkodin omalle Instagram-sivustolle. Lasten tekemää taidetta ja töitä laitetaan näkyville 
ryhmähuoneisiin ja käytäville.  
 Havainnoimme lapsia ja heidän toimintaansa ja kirjaamme havainnointivihkoon huomioita.   
Tiimipalavereissa arvioimme toimintaa viikottain ja muokaamme sitä tarpeen tullen. Kyselemme lapsilta toiminnasta 
ja he opettelevat arvioimaan myös omaa toimintaansa ja käytöstään. Annamme lapsille positiivista palautetta sekä 
ryhmänä että yksilöllisesti viikottain. 
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Huoltajien osallisuus  
Kaikkien lasten vanhempien kanssa käydään Leops-keskustelut syksyisin ja keväisin.  
 
Vanhempainilta pidettiin 12.9., jolloin esiopetusryhmien toimintaa esiteltiin vanhemmille. Vanhemmilla oli 

mahdollisuus ideoida ja antaa palautetta.  
 
Päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa vanhemmat saavat tietoa lapsen päivän kulusta ja siitä, mitä on tehty, jotta 

voivat jatkaa keskustelua vielä kotona. Kannustamme vanhempia luontevaan ja avoimeen vuorovaikutukseen 
päiväkodin henkilökunnan kanssa. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto  

 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 
Tutustumis- ja yhteisleikeissä panostetaan ryhmäytymiseen ja hyvän ryhmähengen luomiseen. On tärkeää, että 

lapset kokevat tulevansa kuulluksi ja pystyvät vaikuttamaan asioihin. Lapset miettivät yhdessä esikoulun säännöt ja 
allekirjoittavat ne. 
Opettelemme hyviä tapoja ja toisten hyvää kohtelua: Kaikki ovat yhtä arvokkaita.   
Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti ja sensitiivisesti arvostaen jokaisen lapsen persoonaa.  
Kiusaamistilanteet selvitetään välittömästi keskustelemalla ja sopimalla. Aikuinen on aina mukana riitojen 

selvittämisessä. 
 
Eri kieli- ja kultturitaustaisten lasten suomi toisena kielenä opetuksen järjestelyt ja äidinkielen tuki 
S2-opetus ja valmistava opetus on sisällytetty koko ryhmän yhteisiin toimintoihin, mutta myös pienryhmissä sekä 

yksilöllisesti harjoitellaan suomen kieltä säännöllisesti. Käymme läpi perussanastoa ja sen lisäksi vielä 
teemoihin/projekteihin liittyvää sanastoa. Käytämme kuvatukea ja tukiviittomia opetuksen apuna. 
Lasten omia kotikieliä huomiodaan ja toivotaan lasten opettavan niitä mm. tervehdysten, laulujen ja lorujen 

muodossa koko ryhmälle. Tutustumme lasten perheiden erilaisiin kulttuureihin. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 
Lapselle tehdään perusopetukseen valmistavan esiopetuksen opinto-ohjelma. Valmistavaa esiopetusta on 24 tuntia 

viikossa. Valmistava opetus on sisällytetty esiopetuspäivään ja ryhmän toiminta suunnitellaan valmistavalle oppilaalle 
sopivaksi. Suomen kieltä harjoitellaan myös yksilöllisesti ja pienryhmissä viikottain. Edistymistä arvioidaan 
esiopetusvuoden puolivälissä ja tehdään lapsen suomen kielen taitojen edistymisen ja suunnitelman tarkennus. 
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 

Hiirenvirnojen esiopetusryhmässä on viidellä lapsella kokoaikainen erityisopettajan tuki.Kissankellojen integroidun 
erityisryhmän yksi esiopetusikäinen lapsi integroituu viikottain Hiirenvirnojen esiopetusryhmään 
Moniammatillinen arviontikeskustelu (keskusteluun osallistuvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen 

opettaja, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa suomi toisena kielenä -opettaja, 
neuvolan  
  terveydenhoitaja tai muu asiantuntija) 
Kveo Taina Koivula, esiopettajat Marika Nokelainen, Marjut Ouninkorpi, Päivi Pekkala, 

päiväkodinjohtaja Saila Vuorenmaa-Meurman 

Keskustelun  
päivämäärä 
16.9.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 
Liite 

Suunnitelman  
päivämäärä 
28.8.2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  
Malminkartanon neuvola, lastensuojelu, Malminkartanon ala-asteen rehtori Tiina Savonen, alueen kveo Taina 

Koivula, S2-opettaja Minna Lehtivuori-Ahonen, alueen puheterapeutit, varh.kasv.psykologi Karri Villanen. 
 

 


