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Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus  

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

Tuorinniemen päiväkodissa toimii 2 esiopetusryhmää: Saukot (17 lasta) ja Majavat (20 lasta). Lisäksi 
päiväkodilla toimii integroitu erityisryhmä Kalat, jossa on 4 erityisen tuen päätöksellä olevaa esiopetuslasta (joista 
kahdella pidennetyn oppivelvollisuuden päätös). Esiopetuksessa olevien lasten määrä on yhteensä 41. 

 

Esiopetuksessa käytämme monipuolisesti Tuorinniemen päiväkodin tiloja kahdessa kerroksessa. Kummallakin 
esiopetusryhmällä on oma ryhmätila, sekä leikkitilaa päiväkodin yläkerran aulassa. Yhteisessä käytössä on 
liikuntasali sekä ateljee. Eri tiloihin jakautuminen mahdollistaa pienryhmätoiminnan sekä toiminnan 
monipuolisuuden. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti moninaisia oppimisympäristöjä, joita tarjoavat mm. alueen 
hienot puistot, merellisyys, luonto ja lähialueen kulttuuripalvelut. Lisäksi teemme retkiä Helsingin muihin 
retkikohteisiin. Suunnitelmissa on mm. retki liikennekaupunkiin ja ratikkamuseoon. Tämän lisäksi käymme 
säännöllisesti metsäretkillä ja kirjastovierailuilla.  

 

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetusaikaa rytmittävät pienryhmien porrastetut toiminnot 
kuten aamupiiri, ohjatut tuokiot (ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin 
ja toimin ympäristössäni, kasvan ja kehityn), sekä ulkoilu, vapaa leikki  ja ruokailu. Päiväjärjestyksellä 
mahdollistetaan pitkäkestoiset leikki- ja toimintahetket. 

 

Esiopetuksessa harjoitellaan edelleen jo opittuja elämisen perustaitoja; lasta ohjataan huomioimaan toisia, 
ottamaan vastuuta omista tavaroistaan ja huolehtimaan itsestään. Perustaitojen hallinnan kautta lapsi kykenee 
kasvamaan omatoimiseksi koululaiseksi. Lapsen itsetuntoa vahvistetaan ja häntä rohkaistaan luottamaan 
itseensä. Tärkeää ovat onnistumisen kokemukset. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, toiminnan, elämysten ja 
kokemusten kautta. 

 

Integroidun erityisryhmän Kalat toiminta- ja oppimisympäristön tilat ovat ensimmäisessä kerroksessa. Ryhmän 
tilat mahdollistavat lasten pienryhmätoiminnan (kaksi huonetta, eteisaula, sekä vesileikkihuone, joka on 
tarkoitettu kaikkien ryhmien käyttöön). Strukturoitu ja pedagogiset kuntoukselliset toiminnat rytmittävät arjessa 
lasten oppimista kunkin lapsen HOJKS:n mukaisesti.  
 
Kalojen toiminnassa painottuu leikki, ulkoilu ja liikkuminen. Ohjattua liikuntaa pyritään järjestämään joka päivä 
sekä sisällä että ulkona. Aikuisen ohjaamalle leikille on varattu aikaa joka päivä. Kaikki arjen toiminnot ovat 
pedagogisesti suunniteltuja lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ryhmän toiminnassa painottuu tänä vuonna 
oman toiminnan ohjaus, itsesäätelytaidot ja vuorovaikutustaidot ja tunteiden tunnistaminen ja käsittely. Retkillä 
käydään kerran viikossa. Ryhmä ulkoilee säällä kuin säällä. Kalat osallistuvat esi- ja alkuopetuksen yhteisiin 
tapahtumiin silloin, kun toiminta on heidän tavoitteiden suuntaista. Keskiviikkoisin kalojen ryhmän 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu kolmen esiopetusikäisen lapsen kanssa Saukkojen aamupäivän 
toimintaan.  

 

Syksyn alussa koulun alkuopettajien kanssa on suunniteltu esi-ja alkuopetuksen yhteistä toimintaa. Yhteistyötä 
toteutetaan erityisesti oman kummiluokan kanssa yhteisinä vierailuina, tapahtumina ja juhlina kaksi kertaa 
kuukaudessa. Kakkosluokkalaiset dokumentoivat yhteistä toimintaa. Esi- ja alkuopetuksen opettajat arvioivat 
toimintaa läpi toimintakauden. 

 

Toimintakaudella 2019-2020 esiopetusryhmissä painottuvat kaveritaitojen ja ryhmässätoimimisen taidot, joita 
harjoitellaan mm. ohjatun leikin ja yhteisten keskusteluiden kautta. Lisäksi painottuvat tunnetaitojen harjoittelu 
(varhaiskasvatuksen erityisopettajan Askeleittain- tuokiot kerran viikossa) sekä hyvät käytöstavat. Toiminta 
tapahtuu pääosin pienryhmissä, jolla rauhoitetaan oppimisympäristöä ja taataan työrauha ja aikuisen tuki kaikille. 
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Laaja-alainen osaaminen  
 (mitä toimipistekohtaisia asioita ja toteuttamisen tapoja, miten lapset osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan ja oppimisympäristön 
  suunnitteluun?) 

Toimintakaudella 2019-2020 laaja-alaisen osaamisen alueista painottuvat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Aikuiset tukevat lapsia omatoimisuudessa lapsen yksilölliset lähtökohdat 
huomioiden. Harjoittelemme liikenteessä liikkumista lähiympäristössä sekä retkillä. Osallistumista ja vaikuttamista 
harjoitellaan mm. demokratiakasvatuksen keinoin, yhteisillä keskusteluilla, äänestyksillä ja harjoittelemalla 
puheenvuoron antamista sekä kuuntelua. Toiminnan suunnitteluun jätetään joustavuutta ja tilaa lasten ideoille. 
 
Toiminnassa painottuu myös tänä vuonna monilukutaidon harjoittelu. Tulkitaan erilaisia kuvia, syvennetään 

lukutaitoa, tuetaan kielellisen tietoisuuden kehittymistä lapsen omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. 
Liikenteessä liikkuminen, retket, kirjastovierailut, tablettien käyttäminen, lasten omat esitykset ja tuotokset, 
musiikki, loruilu ja lukeminen ovat kaikki keinoja opetella monilukutaitoa. Monilukutaitoa harjoitellaan myös 
monipuolisen dokumentoinnin ja kommunikaatiokeinojen avulla päivittäin. Kalojen ryhmässä käytetään puheen 
tukena viitottua suomea, tukiviittomia ja kommunikaatiokansioita. Kuvia käytetään kaikessa esiopetustoiminnassa 
päivittäin. Dokumentointiin käytetään älypuhelimia ja tablettia.  
 
Lapset kuvittavat ympäristöä omilla kuvallisilla tuotoksillaan ja ottavat osaa kuvien ottamiseen ja valintaan. 
Jokaisella lapsella on oma kansio, johon esiopetusvuotta dokumentoidaan. Kansion avulla lapsi voi näyttää 
vanhemmilleen päivän toiminnasta kertovat kuvat. Käytössämme on myös päiväkodin yhteinen instagram tili, 
johon päivitetään kuvia toiminnoistamme.  
 
Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit 

Teemat ja projektit nousevat lasten mielenkiinnon kohteista sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman ja Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Kasvattajien havainnoinnin ja läsnäolon avulla saadaan tietoa lapsia 
kiinnostavista asioista. Teemoja voidaan ryhtyä kannattelemaan ja syventämään tarjoamalla aiheeseen/teemaan 
liittyvää materiaalia ja tiedonlähteitä. Lapsella on esiopetusvuotena mahdollisuus pysähtyä häntä kiinnostavien 
asioiden ja teemojen ympärille yksilöllisesti. Olemme mukana Innoplay –hankkeessa, joka on käsityö- ja 
teknologiakasvatusta varhaiskasvatuksessa. Hankkeen myötä ryhmät toteuttavat projektin, jonka prosessissa 
hyödynnetään käsityö- sekä teknologiakasvatusta.  
 
Vuodenaikojen vaihtelut sekä tärkeät juhlapäivät näkyvät erilaisina teemoina toiminnassamme.  

 
Integroidussa erityisryhmässä luonto ja sen ilmiöiden havainnointi on suurin oppimiskokonaisuus. Lapset ottavat 

esille ilmiöt, joita he haluvat käsitellä ja joista he haluvat oppia lisää. 
 

 
 

Toiminnan dokumentointi ja arviointi  

Esiopetuksen toimintaa kuvataan älypuhelimilla ja tableteilla. Lisäksi lasten töitä asetetaan esille seinille ja tehdyt 
eskaritehtävät kootaan jokaisen lapsen omaan eskarikansioon. Toiminnan arviointia tehdään keskustellen lasten 
kanssa sekä ohjataan heitä itsearviointiin.  

 

Esiopettajat ja kasvattajat arvioivat omaa toimintaansa joka viikkoisissa tiimipalavereissa. Vanhempien kanssa 
arvioidaan lapsen toimintaa leops-keskusteluissa syys-ja kevätkaudella sekä päivittäin hakutilanteissa. 

 
Huoltajien osallisuus  

Huoltajien mielipiteitä kuunnellaan ja heidän ajatuksiaan otetaan huomioon esiopetusvuotta suunniteltaessa 
yhteisissä tapaamisissa ja keskusteluissa. Myös vanhempien osaamista hyödynnetään vanhempien 
mahdollisuuksien mukaisesti. Saukoilla sekä majavilla on yhteinen ”palautteet & ideat” –laatikko, johon 
vanhemmat voivat nimettömänä kirjoittaa palautteita ja ideoita. Tiedotamme kotiin toiminnastamme 
kuukausikirjeellä sähköisesti. Esiopetusvuoden aikana järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten vanhempainillat, 
yhteiset juhlat ja vanhempaintoimikunnan järjestämät tilaisuudet. 
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Yhteisöllinen oppilashuolto  
 (opetusryhmien hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, sukupuolten tasa-arvo) 

Lapsen oppimisympäristö rakennetaan niin, että lapsi kokee olevansa turvassa fyysisesti, psyykkisesti ja 
sosiaalisesti. Aikuisen läsnäolo arjessa on tärkeää: leikin tukeminen ja kannattelu sekä ristiriitatilanteiden 
selvittäminen sekä niiden ennaltaehkäisy huomioidaan päivittäin. Esiopetusvuoden alussa käytetään aikaa 
tutustumiseen ja ryhmäytymiseen, joka jatkuu läpi vuoden. 
 
 Esiopetuksen tavoitteena on opettaa lapsille, miten toimitaan ryhmässä ja osallistutaan yhteiseen toimintaan. 

Esiopetus suunnitellaan niin, että jokaisella on mahdollisuus osallistua siihen. Kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin 
aikuisen tuella. Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi ja tilanteista keskustellaan ryhmässä.  
 
Alueellamme toimii esiopetuksen oppilashuollon työntekijöinä esiopetuspsykologi sekä esiopetuskuraattori, joihin 

vanhemmat sekä esiopettajat voivat olla yhteydessä.  
 

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

Leopsien yhteydessä tarkennetaan/arvioidaan eri kielitaustaisten lasten kielen kehitys kirjaamalla lapselle 
kaksikielisyyden suunnitelma. Eri kieli- ja kulttuuritaustoista keskustellaan avoimesti ryhmässä. Käytämme myös 
kuvatukea arjessa päivittäin. Lasten kulttuuri-identiteettiä tuetaan esiopetusryhmissä valitsemalla lapsen omasta 
kulttuurista ja kielitaustasta olevia kirjoja, lauluja ja kuvia lasten toimintaan. 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestelyt esiopetuksessa 

Valmistavaa esiopetusta järjestetään esiopetuksen lisäksi yksi tunti päivässä maanantaista torstaihin. 
Valmistava esiopetus pitää sisällään lapsen kanssa pelailua ja askartelua. Sanoittamalla arkea pyritään 
lisäämään lapsen sanavarastoa ja tukemaan toimimista suomen kielellä.  
 

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 

22.10.2019 

Esiopetuksen ja perusopetuksen välinen yhteistyö (Yhdessä oppimisen suunnitelma) 

Liite 

Suunnitelman  

päivämäärä 

31.10.2019 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja muut yhteistyötahot  

Tarpeen mukaan toiminta-, fysio- ja puheterapeutit, suomi toisena kielenä-opettaja, neuvola, Kaakkoisen alueen 
esiopettajat, lastensuojelu, koulukuraattori. 

 

Tarvittavia koulumuotoarvioita käydään moniammatillisessa arviointiryhmässä 22.10.2019. 

 

Integroidussa erityisryhmässä tehdään kiinteää yhteistyötä eri hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa 
(autismipäiväkeskus, kehityshäiriöpoliklinikka, kehitysvammaisten poliklinikka, neuvola, avoterapeutit jne). 
Koulumuotoarviot tehdään talven aikana ja niiden pohjalta suunnitellaan Opetusviraston kanssa kullekin 
oppilaalle sopivin koulumuoto. 

 

 


